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 هتدعأو 2 ثلاثلا هدونش ابابلا

 ميكحلا ايبرلا نوكيل
 ܐܣܡ ܬܛܘ 9
 رجهملاف ٠ تاذلاب ةرتفلا هذه يف
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 ناميالا راشتنا عوضوم
 2 لاضلا فورخلا نع شيتفتلاو

 يف ةيطبقلا ةسينكلا تفرع دقو
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 ٠ ةعساولا هللا دالب يف
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 مدهارنا ܐܢܟ ܟܢ سويروعفيرغ

 بلح تيلوبورتم

 ربع ةيسنك ةيدايق تايصخش ةيسكذوترألا ةيطبقلا ةسينكلا تفرع

 ةسينكلل ةيردنكسإلا ةسينك تطعأ ةينارصنلا ءدب ذنمو .ليوطلا اهخيرات
 يف اومهاس ذاذفأ ءاملعو ةنفالمو لاطبأ نيدهاجم نيسيدق تاواباب ةعماجلا

 ةسينكلا ةحاس ىلع اوزربو ءيسكذوثرألا دقتعملاو حيحصلا ناميإلا رشن
 سويسانتأ :تاوابابلا نم ركذن ؛دلاخلا يلوسرلا ثارتلا نع نيعفادمك

 .مهريغو سوناجيروأو سضنيملكا ءاملعلا نمو ءسوروقسويدو سلريكو

 طساوأو ثلاثلا نرقلا لئاوأ نيب ةيتوهاللا اهتسردمب ةيردنكسالا ترهتشاو
 .سداسلا نرقلا

 ةزاركلا كريرطبو ةيردنكسإلا اباب ثلاثلا هدونش ابابلا دعُيو
 ةسينكلا اومدخ نيذلا نيدهاجملا تاوابابلا كئلوأ فاصم نم ةيسقرملا

 مهأو .هيلع هللا اهغبسأ يتلا ةمجلا بهاوملاب ةيناسنإلاو ةراضحلاو

 نم نوريثكلا اهيلإ بستنا ةيركف ةسردم وه هتايح يف هسسأ عورشم
 نيذلا ملع بالطو توهال ةذتاسأو ةنهكو نابهرو ةفقاسأ مهنيب هتذمالت

 رصم يف ةيلوسرلا ةمدخلا فادهأ قيقحت لجأ نم راهن ليل نولمعي

 .اهجراخو

 تناك سقرم رام شرع هتسادق اهيف ىلتعا يتلا ةينمزلا ةرتفلا نإ
 أيه هللا نأكو «تاطاشنلاو تامدخلاو تاسسؤملاب ىلبحو «ثادحألاب ةئيلم

 يف ةسينكلا ةفد ةرادإل ميكحلا نابرلا نوكيل هدعأو ؛ثلاثلا هدونش ابابلا

 تناك ايقيرفأ يف ةزاركلا رشنو تاتشلا دالبو رجهملاف .تاذلاب ةرتفلا هذه

 |ܐ



 ناميإلا راشتنا عوضوم ىلإ تفتلت ةيويح ةيكيمانيد ةيصخش ىلإ ةجاحب

 دهع يف ةيطبقلا ةسينكلا تفرع دقو ءلاضلا فورخلا نع شيتفتلاو

 (ديانغمْو' ءةزكارمو ؛تاسسؤمو «ةريدأو ءسئانك نم ]ܪܝ اددع هتسادق

 ناميإ لعفب كلذ لك .دحأ هب ملحي نكي مل رصم جراخ سرادمو «حباذمو

 ىعريل ءرخآ ىلإ ܠܸܢ نم لقتني وهو لاب هل أدهي ال يذلا نابرلا دئاقلا اذه
 نأ نود كلذ لك «ينبيو لمعيو ذفنُيو ططخُيو دشرُيو حصنيو ظعيو
 أطت ناكم لك يف ىلاعتتو عيراشملا هذه ةدمعأ عفترت فيك سانلا فرعي

 .ةعساولا هللا دالب يف ضرأ نم اربش يسكذوثرألا يطبقلا مدق

 يطبقلا ةناكم ززعي ام لكف .جرح الو ثدح رصم يفو
 .ةعامجك نينمؤملاو سوريلكإلا تامارك نع عفاديو ءيسكذوثرألا
 ةيركفلا تاسسؤملا ةيقبو ؛ةريدألاو سئانكلا ءانب نم هل ططخُيو
 يذلا ظقيلا دئاقلا اذه ةياعر تحت يه اهلك «ةينارمعلاو ةيعامتجالاو

 لك ديدش صرحب عباتيو ءسوفنلا هيلإ وبصت ام كرديو ءديري اذام فرعي

 ةيوبأ ةبحمو خسار ناميإو بيجع ربصبو .كانه وأ انه ثدحت ةوطخ
 | ܝܺ݁ܒܰܐ كرت دقل .هبعشو هتسينكل اهمسري يتلا فادهألا ققحي ةردان ةدايقو

 .هتايحضتو هتامدخو هدوهجو هلامعأب ايملاعو ًايميلقإو ًايلحم اريبك

 هالوأ دقف ءرشنلاو فيلأتلاو «ةيبرتلاو «ميلعتلاو ءظعولا لاجم امأ

 يف هخيرات ىتح باتك ةئم نم رثكأ هل ردص دقو .هتقو نم | ܨܿܦ) ܕ ازيح

 اهنم عبطو «ةديدع تارم اهتعابط ىلع فرشأو اهفلأ ؛عيضاوملا فلتخم
 هذهب ةيبرعلا ةبتكملا ىنغأ دقو ءديلا لوانتم يف اهلعجو «خسنلا فالآ

 .تافلؤملا

 يكلو «ةذفلا ةيصخشلا هذهل انريدقت نم اقالطناو مويلا نحنو
 .ثلاثلا هدونش ابابلا ةسادقل يركفلا جاتنلا ةعباتمل اندالب يف ئراقلا دعاسن

 ملاعلل ةكربو ريخ ببس نوكت نأ وجرن يتلا ةشثلاثلا ةيفلألاب الافتحاو

 بورد نم ًابردو ؛بوعشلاو ممألا نيب ةبيط تاقالع ةحتافو ؛ءعمجأ



 تاقالعلا ةدوعل ةريخأ ةصرفو «نايدألاو تاراضحلا نيب راوحلا طيشنت

 فلتخم نيب ناميإلا يف ةكرشلا ةداعإو ؛ةيحيسملا فئاوطلا نيب ةبيطلا

 يف .سانلا ةلئسأ عم تاونس :باتك ةعابط ديعن «ةيحيسملا سئانكلا

 نأ دعب «ةفلتخم تاونس يف ءازجأ ةرشع يف هتسادق هردصأ دقو نيئزج

 .اديدج اسرهف اهل انعضوو اهانبوبو ءازجألا انعمج

 ابابلا ركف ةرشعلا ءازجألا هذه نم ءزج لك عم شيعت كنإ

 ܢܐ ܕܟܕ لاؤس لكش ىلع ءاج هنأ حيحص .عيضاوملا فلتخم يف هدونش

 .ةيوبرتو «ةيريسفتو ؛ةيحور :ةفلتخم بناوج لوانتت ةلئسألا نكلو

 سيل ةداع حرطت ةلئسألا لكو ءاهريغو ةيعامتجاو «ةيخيراتو «ةيتوهالو

 نامز لك يفو عامتجا وأ ءاقل لك يف امنإو ءابابلا ةسادق ةرضحب طقف
 رصم يف ةيحيسملا طاسوألا يف فورعم باتكلا اذه نإ .ناكمو

 ديعن نأ هتعابط لالخ انل ىنست دقو ءفيرعتلا نع ّينغ وهو ءرجهملاو
 ةفرعملاو ءءزج لك عم دادزت ةدئافلا نأ مك اندجوو ءتارمو تارم هتءارق

 ىلع دمتعت اهنأو ةصاخ ܢܨ ] يف ةبيصمو ةعنقم هتسادق ةبوجأ نأل ءربكت

 دمتعي كلذكو ؛ءباوجلا يف ةجردملا عيضاوملا لك يف ةمهم رداصم
 هتاعلاطمو هتاءارق ىلع هينبي يذلا صاخلا هريسفتو هحرش ىلع هتسادق

 ماع بأو كريرطبك هتربخ مث «هتيففسأ لالخو هتنبهر مايأ ذنم ةريثكلا
 تاتسرتك ءاتسلا

 انل نذإلاب هفطلت ىلع ثلاثلا هدونش ابابلا ةسادق ركشن امنيبف

 نأ هللا لأسن .سانلا ةلئسأ عم تاونس :هباتك ءازجأ لك ةعابط ةداعإل

 ؛ةماع نييحيسملل ارخذو «ةعماجلا ةسينكلل ةكرب هظفحيو ؛هرمع يف دمي

 ةمألاو نطولا لقح يف ةليلجلا هفقاومب نوزتعي نيذلا برعلا لكل ارخفو

 .ةيناسنإلاو
 .٠ /راذآ/5١ يف بلح

 ينايرسلا مارفأ رام ديع
 ةعماجلا ةسينكلا نافلم
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 0 ܗܗܡܙܡܙܩܙܐܐܕ ܕ ܗ ببال

 لوألا ءزجلا





 باتكلا ةمدقم

 يف افقسأ تمس ذنمف .ادج ميدق يعم ةلئسألا خيرات نإ
 ظعولا يف نيعم بولسأ ىلع ترس ءاماع نيرشع ܠܢܘ يأ, ¥//¥

 ةباجإلل مهتلثسأ اهيف نومدقي نيعماسلل ةصرف ىطعت نأ وهو ؛ميلعتلاو
 .ةيساسألا ةرضاحملا ءدب لبق اهيلع

 نم فالآ لالخ «ةلئسألا نم فالآلا تارشع يمامأ تعمجت اذكهو

 ءاسم يعوبسألا يحورلا عامتجالا يف ءاوس .اهتيقلأ يتلا تارضاحملا
 نم ءاثالثلا مايأ باتكلا سرد تاعامتجا وأ .ةعمجلا موي

 يتاعامتجا وأ «ءاعبرألا مايأ ةيتوهاللا تارضاحملا وأ )١3977-19374(.

 تاعامتجا وأ «ةمدخلا تارمتؤم يفو مادخلا عم وأ ؛ةنهكلا ءابآلا عم

 وأ ءدحألا مايأ ةيردنكسالاب ةماعلا تاعامتجالا وأ ؛:ةيعماجلا رسألا

 وأ «ةيردنكسالاو ةرهاقلاب ةيكيريلكإلا ةيلكلا يف اهتيقلأ يتلا تارضاحملا

 .تايشربألاو سئانكلل يتارايز يف ةيحورلا تاعامتجالا

 يف ةيحورلا ءارقلا ةلئسأ ىلع بيجأ تنك «.يتنبهر لبق ىتح لب
 يف ىتح «ناكم لك يف ينعباتت ةلئسألا تناكو ...دحألا سرادم ةلجم

 ¦ ¦ .ريدلا

 يف ةلئسأ اهضعبو ؛باتكلا نم تايآ لوح اهضعب ةعونتم ةلئسألاو
 تاقالعلا يفو «ةيحورلا ةايحلا يفو «ةمدخلا يفو «ةديقعلا يفو ءتوهاللا

 تدعبتسا دقو ...كلذ ريغ يفو ...ةيصخشلا لاوحألا يفو «ةيعامتجالا

 وأ ؛ةدحاو ةلمجب هيلع بيجأ امو ءادج صاخ وه امو ءرركم وه ام اهنم
 ..ةهاكفب



 كانه نوكت ىتحو ...ةلئسألا سفن اومدقيل سانلا دوعي ال ىتح ؛ةعبطملل

 .سانلا ةلئسأ ىلع اهب بيجن «ناكمإلا ردقب ةدحوم هبش تاباجإ

 ثلاثلا هدونش ابابلا

 ربمفون ١9/7



 كر
 ايجولويجلا يف ةقيلخلا مايأ

 ءارآ عم ؛مايأ ةتس يف ملاعلا قلخ هللا نإ باتكلا لوق قفتي فيك

 ؟نينسلا فالآ ىلإ ضرألا رمع عجرت يتلا ايجولويجلا ءاملع

 ...انمايأك ةيسمش امايأ تسيل ةقيلخلا مايأ نأ ملعإ

 ةظحل نوكت دق ءاهادم يردن ال نمزلا نم ةبقح وه ةقيلخلا موي لب

 اهتيادب ىلع حلطصا «نينسلا نم نييالم وأ افالآ نوكت دقو ؛ءنمزلا نم
 ...' حابص ناكو ءاسم ناك " ةرابعب اهتياهنو

 :اهنم ركذن ؛ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو

 سمشلا قورش نيب ام ةروصحم ةينمز ةرتف وه يسمشلا مويلا ١-

 .ىرخأ ةرم اهبورغو سمشلا بورغ وأ ءىرخأ ةرم اهقورشو

 هير يبي فا يتجسس ياعالل
 امايأ نكت مل ىلوألا ةعبرألا مايألا نذإ ...()4 - 1١:١ كتر

 .نمزلا اهب ساقي ىتح ءدعب تقلخ دق نكت مل سمشلا نأل ,.ةيسمش

 ...نالا ىتح ىهتنا هنإ باتكلا لقي مل ءعباسلا مويلا - ¥

 ترم دقو .' اعباس اموي حابص ناكو ءاسم ناكو ' :باتكلا لقي مل
 .عباسلا مويلا اذه يضقني نأ نود «نآلا ىتح مدا ذنم نينسلا فالا



 بقح يه امنإو «ةيسمش امايأ ةقيلخلا مايأ نوكت ال ءسايقلا اذه ىلعف

 .ىدملا ةلوهجم ةينمز

 :ةتسلا اهمايأب ءاهلك ةقيلخلا نع باتكلا لاق ؛ةيلامجإ ةملكبو -¥

 هلإلا برلا لمع (موي) .تقلخ نيح ضرألاو تاومسلا ئدابم هذه '
 .(£ :¥ كت) ' تاومسلاو ضرألا

 ..اهلك ةتسلا ةقيلخلا مايأ (موي)و ةملك يف لمجأ اذكهو

 ܝܫ رمع نع ا ءاملع مي

 .ءاملعلا

 :هلوقب لوسرلا اهحرشي «نمزلا سيياقم ىلإ هللا ةرظن نإ لب

 ١ دحاو مويك ةنس فلأو .ةنس فلأك برلا دنع دنع ادحاو موي نإ '

 .(^ :* طب ؟)

 هه
 ؟رونلا قلخ ىتم

® 
 لوألا مويلا يف ܪ رونلا قلخ هللا نإ :نيوكتلا رفس يفدرو

 مويلا يف موجنلاو رمقلاو سمشلا قلخ هنأ :درو امنيب .(¥ ١: كت)

 ؟نيرمألا نيب قرفلا امف ١: ١5-١18(. كت) عبارلا

 ؟عبارلا مويلا يف مأ ؛لوألا مويلا يف :رونلا قلخ ىتمو



 ؟رون يأ نكلو .باتكلا لاق امبسح ؛لوألا مويلا يف رونلا هللا قلخ

 عبارلا مويلا يف هللا اهنم عنص يتلا ةئيضملا رانلا ةلتك ...رونلا ةدام هنإ

 نيناوق هللا عضو اضيأ عبارلا مويلا اذه يفو .موجنلاو رمقلاو سمشلا

 ...ةيئامسلا مارجألا هذه نيب ةتباثلا تاقالعلاو كلفلا

 هه
 ؟سمشلا نم ءزج ضرألا له

 ܝ
 لوألا حاحصإلا اهاور امك ةقيلخلا ةصقل اداقتنإ بتكلا دحأ يف تأرق

 مالك بسح سمشلا نم اءزج ضرألا نوكت فيك ذإ :يوكتلا رس. ܩ

 مويلا يف تقلخ دق سمشلا نإ :سدقملا باتكلا لوقي امنيب ّ ܘ ܐܘܫ

 !؟اهدعب 05 نم 1 ` !نضرألا :قاخ دعب يأ ءعبارلا

 © ܐܒ; سمشلا نم. £ ܒ تناك نكرألا نإ لوقي ال ءاملعلا ماك

 09993 7 795 5 تناك 5 نإ .ءاملعلا 9 975
 ( 570 095 153 كدت نم ويدل نع او رح تناك 0 79
 يتلا يه «ميدسلا نم ةبهتلملا ةلتكلا هذهو .كش الب ةرينم تناك يتلا ءرانلا



 ناكف " رون نكيل ' لوألا مويلا يف برلا لوقب سدقملا باتكلا اهانع
 ..رون

 درب نأ ىلإ «جيردتلاب دربت تذخأ مث .ضرألا تلصفنا ةلتكلا هذه نم

 مويلا. يف تاتابنلا-نضرألا ىبلع ومنت نأل احلاص حبصأو ءامامت اهحطس
 .رونلا اذه نم ةديفتسم ثلاثلا

 موجنلاو رمقلاو سمشلا «ةلتكلا هذه نم برلا عنص «عبارلا مويلا يفو
 ...اهلماعت مظنو .ةيئامسلا مارجألا لكو تارجملاو بهشلاو بكاوكلاو

 .ضرأ اهنع لصفنت ةلماك ܟܢܐ ܠ مويلا يف اهعضوب سمشلا تيقبو

 .بكاوكلاو موجنلا يقاببو رمقلاو سمشلاب ضرأآألا ةقالع برلا مظن امنإ
 ...عبارلا مويلا يف برلا اهعضو يتلا كلفلا نيناوق يف

£ 
 ناسنإلا قلخ لوح

 حاحصإلا يف لوألا :ناسنإلا قلخ نع ناتياور نيوكتلا رفس يف

 حاحصإلا يف ةيناثلاو .ىثنأو اركذ ناسنإلا هللا قلخ :اهيفو «لوألا

 ؟نيتصقلا نيب قيفوتلا فيكف .ءاوح مث مدأ قلخ :اهيفو «يناثلا

 ...دحاو ناسنإل ةدحاو ةصق يه ناسنإلا قلخ ةصق



 حاحصإلا يف ليصافتلابو ؛لوألا حاحصإلا يف ةلمجم تدرو

 ..يناثلا

 مث .اهلك ةقيلخلا ةصق نم ءزجك ناسنإلا قلخ لوألا حاحصإلا يف

 نم ءاوح قلخ ةقيرط مث .ةايح ةمسن هيف هللا خفن فيك مث «ءبارت نم

 امك .اهقلخ دعبو .ءءاوح قلخ لبق مدأ روعشو ܢܠ عولض نم علض

 ...ءاوح ةيمستو ܟܠ ةيمست حاحصإلا اذه يف تدرو

 ماعطلاو .ةاطعملا ةكربلا ىلوألا يف دجن .ناتلماكتم ناتصقلا

 ...ةنجلا ركذ عم ؛ةيمستلا عم ءقلخلا ةقيرط ةيناثلا يفو .هب حومسملا

 كي
 سانلا تانبو «هللا ءانبأ

 تانب اوأر هللا ءانبأ ' نأ نافوطلا ةصق لبق (¥ :5 كت) يف درو

 ¦ هوراتخا ام لك نم ءاسن مهسفنأل اوذختاف ءتانسح نهنأ سانلا

 ؟سانلا تانب نه نمو ؟هللا ءانبأ مه نمف .(؟ :4 كت)

 ...نيياق لسن نم مه سانلا تانبو ء,ثيش لسن مه هللا ءانبأ

 يف دروو .(1¥ :£ كت) ' برلا مساب ىعدُي نأ ئدتبا ٍذئنيح ' شونأ
 .(58 :* ول) " هللا نب مدآ نب ثيش نب شونأ نبا " باسنألا ةلسلس

 ܕ



 حون يتأي هنم يذلا ,ءسدقملا لسنلا مهنأل «هللا ءانبأ اوعد ثيش ءانبأ

 مهو .ضرألا لئابق لك تكرابت هيفو ؛حيسملا مث ءدواد مث «ميهاربا مث
 مث َّ(¥^ :) كت) مدآ ةكرب اوذخأ نيذلا ؛هللا ىلإ نوبستنملا نونمؤملا

 1 ܡ كت) حون ةكرب

 ...نافوطلا لبق هدالوأ رشبلا ضعب اعد هللا نأ انسحو

 تعقو يتلا ةنعللا اوذخأ مهنأل «هللا ىلإ اوبستني ملف «نيياق دالوأ امأ

 .سانلا ءانبأ اوعدف «داسفلا قيرط يف اوراسو ١١( ± كت) نيياق ىلع

 ...نافوطلا مهقرغأ مهلكو

3 
 رشلا عناصو ءريخلا عناص

 قلاخو ريخلا قلاخ هنإ هنع لاقُي نذإ فيك ؟حالصلا يلك هللا سيلأ

 !؟هللا ةعيبط عم قفتي ال رشلا امنيب (¥ 5 شأ) رشلا

 ةغل يف ءرشلا ةملك ىنعمو ءريخلا ةملك ىنعم ܨ[ فرعن نأ يغبني

 اذهب دصقت نأ نكمي الو .ةئيطخلا ىنعمب نوكت نأ نكمي رش ةملك

 .(¥ :55 شأ) " رشلا عناص ' ةرابع ىنعملا



 .حالصلا يلكلا هللا حالص عم قفتي ال ؛ةئيطخلا ىنعمب رشلا نأل

 .بعاتملاو تاقيضلا  باتكلا ةغلب  اضيأ ينعت (رش) ةملك نكلو

 ئبنعت نأ نكمي نذإ :نالباقملا نابنعملا اضيأ اهل ܠ ةملك نأ امك

 ىنغلا . تاقيضلا سكعب  ينعت امك .ةئيطخلا سكع ؛حالصلاو ربلا

 .ةيدام ريغو ةيدام ةعونتملا معنلاو تاكربلاو ةرفولاو

 هيلع تلح امل هنإف .قيدصلا بويأ ةصق يف )ܠܥ حضاو اذه لعلو
 ىدحابك انالك نيسلكتت " هوتي ايفيو 43:3 نها هترمتت و ܐܝ

 ٠١(. :” يأ) " ؟لبقن ال رشلاو «لبقن هللا نم ريخلاأ .تالهاجلا

 نم ةيطخ هبصت مل هنأل ؛ةيطخلا انه رشلا ةملكب دصقي ال بويأو

 ...تاقيض نم هتباصأ دق ام رشلاب دصقي امنإ .برلا دنع

 هلامجو همانغأو هيشاوم بهنو «هتيب مدهو .هدالوأ توم ةهج نم

 هذه نعو .ارش فرعلا اهيمسي يتلا بئاصملاو تاقيضلا هذه .هنتأو

 يذلا رشلا لكب ةثالثلا بويأ باحصأ عمس املف " :باتكلا لاق بئاصملا

 ' هوزعيو هل اوثريل ...هناكم نم دحاو لك اوءاج ءهيلع ىتأ

 م1 : ¥ يأ)

 اذنأه " :لاقف ليئارسإ ينبل هتبقاعم نع برلا ملكت ىنعملا اذهبو

 يف ةبوتكملا تانعللا عيمج ؛هناكس ىلعو عضوملا اذه ىلع ارش بلاج

 .(¥&£ :*£ يأ؟) " رفسلا

 ..ةيادخلا عم انها نقلب برا مش 5

 «ليئارسإ ونب هيف عقي يذلا يبسلا :رشلاب دصقي برلا ناك امنإ
 .اهب مهبقاعي يتلا تابرضلا يقابو .مهئادعأ مامأ مهمازهناو

 بلاج اذتأه " ميلشروأ نع برلا لوق اضيأ رمألا اذه ةلثمأ نمو
 .(* :)4 رأ) ' هانذأ نطت هب عمس نم لك ءارش عوضوملا اذه ىلع

 ܕܐܚܘܐ فيسلاب نوطقسي مهلعجأ ' :لاقف (رشلا) اذه ليصفت ركذو

١١ 



 لعجأو .ضرألا شوحولو ءامسلا رويطل الكأ مهثثج لعجأو ...مهئادعأ

 .ةنيدملا هذهو بعشلا اذه رسكأ اذكه ...ريغصلاو شهدلل ةنيدملا هذه

 1:19-١١(. رأ) ' دعب هربج نكمي ال ثيحب ىراخفلا ءاعو رسكي امك

 انأ اذكه ءميظعلا رشلا اذه لك بعشلا اذه ىلع تبلج امك :برلا لاق

 مهدري يأ ؛(57 :*¥ رأ) ' مهيلع هب تملكت يذلا ريخلا لك مهيلع بلجأ

 ةملك ܐܨ[: ܐܢܒܐ ܐܥܒ( و#+:حالتصلاو:ربلا“اهب دصقي ال انه ريخلا :ةملكو

 ...تاريخ ةملك تقتشا .معنلا ىنعمب ريخلا ةملك نم لعلو

 .' كرمع ريخلاب عبشي ° (2 ;) ܀ ¥ زم) رومزملا لوقي اذه يفو
 .(¥ܘ : ܘ رأ) " مكنع ريخلا تعنم مكاياطخ " ايمرأ رفس يف برلا لوقيو

 هنأ يأ " رشلا عناصو ريخلا عناص " هنإ برلا نع ليق ىنعملا اذهب

 ...تاقيضلاو ةبوقعلا عقوي اضيأو «تاريخلاو معنلا يطعي

 .رشلا ةملك ىنعم مهفن نأ يغبني نذإ ءاذكه رمألا ماد ام

 نع ردصت نأ نكمملا نمف .ءتاقيضلا اهانعم رشلا ةملك تناك نإ

 وأ ؛ةبوتلا ىلع مهل اثح وأ ءسانلل ابيدأت ءاهب حمسي وأ اهديري «هللا

 .(£-¥ ١: عي) براجتلا قيرط نع يتأت ةيحور ةدئاف ةيأل

 ءارش سانلا هاري. ام اهانعم ءرشلا عناص وأ ءرشلا قلاخ ةرابع نذإ

 .ريخلل اضيأ نوكيو ءاقيض وأ ابعت وأ

 :هتلثمأ نمف .ةئيطخلا ىنعمب رشلاو .حالصلا ىنعمب ريخلا امأ



 5 :5 1 ܐ ܒܢ يلعافل حدمللو .رشلا يلعاف نم ماقتنالل '

 00 11:3 زم) ' ريخلا عنصاو ءرشلا نع ܠܟ ' 100

 ' رشلاو ريخلا مويلا اوفرعي مل نيذلا مكونب ' :برلا لوقو
 .(4 :¥ كت) ' رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش " ةرابع كلذكو .(14 ١: ثت)

 .هذقني «هنيعي :هدعاسي يأ اريخ هب عنصي :ةرابع تناك انه نمو

 .هيذؤي يأ ارش هب عنصي :ةرابع سكعلابو

 اصع تحت اهعضو اذهب دصقي ؛ةمأ ىلع أرش هللا بلجي امنيحو
 .ارش سانلا اهاري يتلا تابرضلاو تاقيضلاب «بيدأتلا

 ܘܫ
 ' افب 2 دشب ٠ ١ ܢ

 : انيس كسي بو هبوث ܝܠ : (تقيس 4هل سبل نم : 2.” ܢ ܠ

 ;(¥14.311 ܀)

 نافيس انه هل اولاق امل اذاملو ؟فيسلا ءارشب هذيمالتل هرمأ ىنعم امف

 .(58 :¥¥ ول) يفكي اذه :باجأ

 ...يفرحلا يداملا هانعمب فيسلا اقلطم دصقي مل حيسملا ديسلا
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 سرطب لتسا ؛هيلع ضبقلا تقو يف «تاعاسب اذه هلوق دعب هنإ ليلدب

 در :برلا هل لاق ذئنيح ...هنذأ عطقف ةنهكلا سيئر دبع برضو «هفيس
 فيسلاب.فيسلاب نوذخأي نيذلا لك نأل ' .() + :) وي) هدمغ ىلإ كفيس

 .(ܘ¥-ܘ ) :”75 ىتم) ' نوكلهي

 نع سرطب عنمي ناك ام ء,فيسلا مادختسا ىلإ مهوعدي ديسلا ناك ولف
 .هذهك ةبسانم يف همادختسا

 ...داهجلا يأ «يزمرلا هانعمب فيسلا دصقي ناك برلا نكلو

 ءبلصُيل هميلست لبق رشع دحألا عم اهيف ملكتي يتلا ةريخألا تاظحللا

 مكل لوقأ ينأل ' > رشابم لاق ءافينم ܡ رتشيو هبوث عبيلف :لاق نأ دعب كلذلو

 ' ةمثأ عم ىصحأو بوتكملا اذه اضيأ يف متي نأ يغبني هنإ

 .(¥¥ :¥¥ ول)

 انأ تنك .يسفنب مكظفحأ تنك ؛ءمكعم تنك امنيح :مهل لوقي هنأك

 يف متتو «ةاطخلا يديأ ىلإ ملسأل ضام انأف نآلا امأ .مكيمحي يذلا فيسلا

 ..اودهاجو ؛«مكسفنأب نذإ اومتها ...ةمثأ عم ىصحأو :ةرابع

 ..افيس رتشيو «حورلا داهج مكنم لك دهاجيلف :مكقرافأس تمد امو

 حورلا فيس نع سسفأ ىلإ هتلاسر يف لوسرلا سلوب ثدحت دقو
 ܒ 2 ناميإلا سرتو ء«ربلا عردو «؛لماكلا هللا حالس نعو

 سيلبإ دياكم دض اوتبثت نأ اوردقت يكل حيسملا ديسلا هدصقي ناك ام اذهو

 ..ةيحورلا برحلا كلت يف
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 ܒܠ نم اوزرتخا ير 3:12 قب لبق ني ين اف ابك
 زبخلا نع ملكتي هنأ اونظو ؛(١ :17 ول) مهءاير دصقي نييسيرفلا
 انه - حورلا حالس نع مهملكي وهو  اولاق اذكهو ١7:8(... رم)

 دإ £ ܟ ܝܒ ܕܘ اذه يف ةشقانم يفكي يأ .. .يفكي اذه مهباجأف ؛نافيس

 لوقي ناك الإو يفكي اذه ةرابعب نيفيسلا دصقي ملو .. .ايلاح قيض تقولا

 ..نايفكي ناذه

 هلوقي امو ؛يفرحلا ىنعملاب برلا هلوقي ام نيب زيمن نأ يغبني كلذل

 ...انايحأ نيبي ثيدحلا قايسو ءيزمرلا ىنعملاب

 كب
 ميهاربا مهفاضتسا نيذلا ةثالثلا

® 
 لهو ؟(4١ كت) يف ميهاربا ءابالا وبأ مهفاضتسا نيذلا ةثالثلا مه نم

 انايحأ مهملكي ناك اذاملو ؟كلذ ليلذ مهل هدوجس لهو ؟سودقلا ثولاثلا مه

 ثيلثتلا ىلع لدي اذه له ؟درفملا بولسأب انايحأو ءعمجلا بولسأب
 ؟ديحوتلاو

 ..سودقلا ثولاثلا اوناك ةثالثلا ءالؤه نإ لوقن نأ نكمي ال

 انأ " :لوقي نبالاف .حضاولا لاصفنالا اذه هيف سيل ثولاثلا نأل

 نم .َيف بالاو ܝܢ يف انأ ' :لوقيو ٠١: ١"(. وي) " دحاو بالاو



 مل هللا " :بآلا نع ليق كلذك .() ܀ -¶ ١4: وي) ' بآلا ىأر دقف ينأر

 ١: ١8(. وي) ' طق دحأ هري

 دقو .ةدابع دوجس سيلو | ܠܥ دوجس انه ناكف «ميهاربا 3143

 06 : ¥ كلت) ةليفكملا ةراغم مهنم ىرتشا امل ثح ينبل ميهاربا دجس

 انيلو ادي منيل مدقي ناك ام هللا مامأ هنأ فرعي ميهاربا ناك ولو
 نودنستف ء.زبخ ةرسك ذخاآف .ةرجشلا تحت اوئكتا ' :لوقيو امحلو ازبخو

 .(^-ܘ ١4: كت) ' نوزاتجت مث مكبولق

 ...ناكالم هعمو برلا اوناكف «ةثالثلا امأ

 ١5:18-35, كت) مودس ىلإ ابهذ ةلباقملا دعب ناكالملا

 يف عفشتو :؛(١١ :18 كت) برلا مامأ افقاو ميهاربا يقبو ١5: ١(. كت

 َّ )4:16 :)/& كت) ܒ ܨܠ

 اعبط اونوكي مل «ةثالثلا ءالؤه هتميخ باب نم ميهاربا انوبأ ىأر املو
 نع ازيمم كش الب برلا ناكو .دحاو لالج يف الو ءدحاو ءاهب يف

 .هفلخ ناريسي ناك نيكالملا لعلو .هتبيهو هلالج يف نيكالملا

 هذهل ًالثمم هرابتعاب ءدرفملاب برلا ملكي ميهاربا انوبأ ناك اذهلو
 ..هعومجملا

 الف .ءكينيع يف ةمعن تدجو دق تنك نإ .ديس اي ' :هل لوقي اذكهو

 'ةرجشلا تحت اوئكتاو ,مكلجرأ اولسغاو ءءام ليلق ذخؤيل .كدبع زواجتت

 .مكلجرأ اولسغاو ܘܐܩ ليلق ذخؤيف .ءكعم نيذللا نينثالل ديس اي حمسا :يأ

 ܠܪܚ اتايحأ ملكتي ميهاربا اتوبأ ناك ܒܝܠ اذه.لجأ نم

 طباضلا ملكتف «نايدنج هعمو طباض كلباقي املثم .عمجلاب انايحأ مهبطاخيو
 ...تقولا سفن يف نييدنجلا نعو هسفن نع



 ىلإ ناكالملا بهذ دقو .ناكالم هعمو برلا اوناك ةثالثلا نإ انلق

 ...ميهاربا عم ثلاثلا يقبو ١(. :)4 كت) موداس

 :يه ةلدألاو .برلا وه ناك ثلاثلا اذه نأ حضاوو

 نوكيو .ةايحلا نامز وحن كيلإ عجرأ ينإ ' :ميهاربال لاق يذلا هنإ
 سفن يف ةحارص لوقي باتكلا نإ لب .() ܀ :) كت) " نبا كتأرما هراسل

 :اهنم ةريثك تارابع يف «برلا وه هنإ حاحصإلا

 ١١(. :8/١كت) " هراس تكحض ܐܠܐܘܠ " :ميهاربال برلا لاقف

 ١7(. :8١كت) هلعاف انأ ام ميهاربا نع يفخأ له :برلا لاقف

 0 ١: 6 كت) ' ...رثك دق ةرومعو مودس خارص نإ ' :برلا لاقو

 ناكف ميهاربا امأو .مودس وحن اوبهذو ءكانه نم لاجرلا فرصناو '

 .(¥¥ :8 كت) " برلا مامأ امئاق لزي مل

 هنأ ىلع كش الب لدي ًالدع عنصي ال اهلك ضرألا ناّيدأ ميهاربا لوقو
 .مودس يف هعفشت مالك يقاب كلذكو .هللا ملكي ناك

 ." ܠܐܘ ܨܕ بارت انأو ىلوملا ملكأ نأ تمزع " هبولسأو
 > ܝ نييش سم ةضنح نإ ° برلا بولسأ كلذكو

 " نيثالث كانه تدجو نإ لعفا زل د مهلجأ نم هلك ناكملا نع حفص ܐ

 نأ ناطلسلا هل يذلا هللا مالك هنأ حضاو ..." ةرشعلا لجأ نم كلهأ ال '

 ...حفصي نأو كلهي

 ...مودس ىلإ ابهذ ناذللا ناكالملا امهف ءنارخآلا نانثالا امأ

 .() ١5: كت) (¥¥-) ܪ 1١8: كت) صوصنلا نم حضاو وه امك

 ...سودقلا ثولاثلا اوسيل مهنأ ىلع ليلد .نولصفني ةثالثلا نوكو
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 يف هملكي ميهاربا عم ثلاثلا لظيو .مودس ىلإ نابهذي نانثالا

 .مودس يف هعفشت عمسيو ءالسن هراس ءاطعإ عوضوم

 نفح ؟ رسل ٠١ 4 ܝܠ 14 برلا نع ثيدحلاب قيلي لاصفلنالا اذه

 ...ثولاثلا

 كر
 صوصلو قارس «يلبق اوتأ نيذلا

0 
 مه يلبق اوتأ نيذلا عيمج ...فارخلا باب ܐܶܢܳܐ ' :برلا لوق ىنعم ام

 نم له ؟(8-1 ٠١: وي) ' مهل عمست مل فارخلا نكلو . ܢ وصلو قارس

 !؟صوصلو قارس مهنإ هلبق اوتأ نيذلا ءايبنألا لك نع لوقي نأ لوقعملا

 ...ةرابعلا هذهب اقلطم ءايبنألا دصقي مل حيسملا ديسلا

 يذلا.نإ " :هلوقب هثيدح أدبف «بابلا نم اولخدي مل نيذلا نع .ملكتي هنإ
 كاذف ءرخآ عضوم نم علطي لب .ءفارخلا ةريظح ىلإ بابلا نم لخدي
 مهلسرأ ؛بابلا نم اولخد دقف ءايبنألا امأ ٠١: ١(. وي) " صلو قراس

 ؟صوصللا كتئلوأ نذإ مه نمف

 ثدحتو .ابعش اوغازأو ؛ةطيسب ةدمب حيسملا لبق اوتأ نيذلا مهنإ



 متألم دق متنأ اه ' :مهل نيلئاق برلا ةمايقب مهريشبت ىلع مهومكاحي يكل

 ' ناسنإلا اذه مد انيلع اوبلجت نأ نوديرتو ؛مكميلعتب ميلشروأ

 ماق ٍذئنيح ;(¥¥ :5 عأ) ' مهولتقي نأ نورواشتي اولعجو " َّ (¥ :5 عأ)

 جارخإب رمأو ءبعشلا دنع مركملا سومانلا ملعم ليئالامغ عمجملا يف

 :عمجملا ءاضعأل لاقو «لسرلا

 نأ نوعمزم متنأ اميف .ءسانلا ءالؤه ةهج نم مكسفنأل اوزرتحا

 .اولعفت

 عيمجو .لتق يذلا .ةئامعبرأ وحن لاجرلا نم ددع هب قصتلا يذلا

 .ءيش ال اوراصو اوددبت «هيلإ اوداقنا نيذلا

 ابعش هءارو غازأو باتتكالا مايأ يف ليلجلا اذوهي ماق اذه دعب
 .اريفغ

 .اوتتشت هيلإ اوداقنا نيذلا عيمجو .كله ًاضيأ كاذف

 ناك نإ هنأل .مهوكرتاو سانلا ءالؤه نع اوحنت :مكل لوقأ نآلاو

 .هللا نم ناك نإو .ضقتني فوسف سانلا نم لمعلا اذه وأ يأرلا اذه

 .(25-؟54 : ܘ عأ) هلل نيبراحم اودجوت الئل .هوضقنت نأ نوردقت الف

 قارس مهنإ حيسملا ديسلا لاق يليلجلا اذوهيو سادوث لاثمأ نع

 ..صوصلو

 ...اوددبت مث ءاريفغ ابعش



 سانلا اوبعتأ نيذلا ةبذكلا نيملعملا ءالؤه ىلإ مضن نأ نكميو

 .؛توكلملا حيتافم اوذخأ نيذلا «ءنايمعلا ةداقلاب حيسملا مهامسو مهميلاعتب

 .() ܘ - ) ¥ :¥¥ تم) نولخدي نيلخادلا اولعج الو ءاولخد امف

 هله
 ءانبألا يش ܐܝ بونذ

 باتكلا لوق بسح ءانبألا يف دقتفت نأ نكمي ءابآلا بونذ له

 ؟تسرض ءانبألا نانسأو ءمرصحلا ءابالا لكأ :لوقنو .(2 :¥ ܀ رخ)

 وأ مهاياطخ جئاتن يديمك مهءانبأ اوثروي نأ نكمي ءابآلا نإ

 هنم نبالا ثريو .ضرمب باصُي هتئيطخل ةجيتنو ءبأ ئطخي دقف

 .مهئابآ نم هوثرو امل ةجيتن «ةيقلخ بويع ضعبو ؛مدلا ضارمأ

 ...مه مهئاطخأل ةجيتن اهنأ اوملع

 ...ادساف ًاقلخ وأ ائيدر اعبط مهئابآ نم ءانبألا ثري دقو



 هملظو هتواسق نم مغرلا ىلع ؛كلملا لواشف ءاطرش اذه سيل نكلو

 قداصي نأ عاطتساف ءامامت هسكع ىلع ناثانوي هنبا ناك «ةئيدرلا هعابطو

 .4]) صلخيو هبحيو دواد

 نأ مهيلع لهسلا نمف «مهئابآ نع ةئيدر اعابط ءانبألا ثرو نإ ىتحو

 اود را اذإ اهنم | وصاختب

 )ܐ ءاطخأ نع نبالا ثري دقو

 يف لخد اذهل نوكي نأ نود ءاعبط ضرألا ىلع ءكلذ ببسب بعتيو
 :رعاشلا لوق اهقفاوي يتلا جئاتنلا رثكأ امكو .هتيدبأ

 دحأ ىلع تينج امو يلع يبأ هانج اذه

 اهافن دقف ء.ةيصخشلا مهئابآ اياطخ ىلع ءانبألا ةنونيد ةهج نم امأ

 :لوقي ذإ ءلايقزح رفس يف درو امبسح ءاتاب ايفن باتكلا

 نانسأو .مرصحلا اولكأ ءابآلا ...لثملا اذه نوبرضت متنأ مكلاب ام

 اذه اوبرضت نأ مكل نوكي ال ءبرلا لوقي انأ يح .تسرض ءانبألا

 ..تومت يه ئطخت يتلا سفنلا ...لثملا

 ..نبالا مثإ نم لمحي ¥ بألاو .بألا مثإ نم لمحي ال نبالا

 ١-١٠١(. :)4 زح) نوكي هيلع ريرشلا رشو .نوكي هيلع رابلا رب

 كلملا ايشويو .رابلا ناثوي هنبا هلمحي مل ءكلملا لواش رش نإ

 .هدادجأ يقاب الو ءىسنم هدج الو «هيبأ نومآ مثإ لمحي مل ,حلاصلا

 .ديدجلا دهعلا يف رج ولا دهعلا يف سومانلا تانعل

 ماح هيبأ ةنعل لمح يذلا ناعنك ؛ةنعللا هذهل لاثمك برضنو

 ديسلا مايأ ىلإ ةنعللا هذه نولمحي ناعنك ونب لظو .(1¥ܘ-¥¥ ;¶ كت)

 طقف عبارلا ليجلا ىلإ سيلو «حيسملا



 نم فخت الف .() ¥ :) وي) قحلاو ةمعنلا دهع يف كنإف «نآلا امأ

 ..نئمطإ ...مهدادجأ نع ءانبأ اهثرو يتلا ءسومانلا ةنعل

 يف ريسي نأ اضفار ءاراب نبالاو ءاريرش بألا نوكي ا

 000 تم) " ينقحتسي الف «ينم

 هنبا يف ريرشلا بألا اذه بونذ هللا دقتفي ةقتفي نأ: ܐܫܢܟ لاحملا نمو

 0 رابلا

 كدر
 ملظلا ليكو حدم

 فيكف .(4 :)4 ول) " ملظلا ليكو ديسلا حدمف ' :ليجنإلا لوقي

 ؟ملظ ليكو وهو برلا هحدمي

 ...هتمكح طقف حدم امنإ .هتافرصت لك حدمي مل برلا نإ

 هنأل ءملظلا ليكو ديسلا حدمف ' يه ةروكذملا ةيآلا ةلمكت نإف كلذلو

 لبقتسملا يف هيلع يتأي امل دعتسا لجرلا اذه نأ كلذو ..." عنص ةمكحب

 ىلإ ملظلا ليكو لثم يف زمري دادعتسالا اذهو .هتلاكو نم جرخي نأ لبق
 .ملاعلا اذه نم جرخن نأ لبق «ةيدبألا وحن نم انل بجاولا دادعتسالا

 ..ملاعلا لهأ دنع يتلا ةمكحلاب انتكبي لثملا اذهب برلاو
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 .ةمكحلا هذه لثم مهل - مهاياطخ نم مغرلا ىلع - ملاعلا لهأ ناك نإف

 ملظلا ليكول هحدم دعب كلذل .اضيأ ءامكح اونوكي نأ يغبني هللا ءانبأ نإف
 رونلا ءانبأ نم مكحأ رهدلا اذه ءانبأ نأل ' ةرشابم لاق .هتمكح ىلع

 ءانبأ نم وه يذلا «ملظلا ليكوب انتكبي نذإ برلا .(4 :) 4 ܨܐ ' مهليج

 ...هلبقتسمل دعتسي نأ فرعي هنكلو ءرهدلا اذه

 :يهو «هلاثمأو لثملا اذه يف اهلوقن ءادج ةماه ةطقن كانهو

 ...ميمعتلا ىلإ اهنع جرخن ال .ةددحم هيبشت ةطقن كانه

 حدتمن امنإ «سارتفالاو ةيشحولا هيف حدتمن ال ءدسألا انحدتما نإ الثمف
 نمو «ناويح هنإ دصقن الف ءدسألاب اناسنإ انهبش اذإو .ةعاجشلاو ةوقلا

 ليكو لثم يف كلذك .هتوقو هتعاجش ىلع هحدتمن امنإ «عبرألا تاوذ

 دادعتسالا يف ةمكحلا يهو ةددحم ةدحاو ةطقن ىلع حيدملا ܟܐܠ

 :ةوقب ةطقنلا هذه هيف حضتت ءرخآ الاثم مدقنو انه

 برلا دجو «نيلوألا انيوبأ طاقسإب ءاهلك انثراوك ببس يه يتلا «ةيحلا
 :لاقف اهب هبشتلا اننكمي ةليمج ةفص اهيف

 ٠١: ١١(. تم) ' ...تايحلاك ءامكح اونوك '

 حبصأو «برلا اهحدتما ؛ةمكحلا يهو «ةددحم ةدحاو ةطقن انه دجوت هنأ مأ

 ¥ ܙ
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 ءريشبلا ىتم انملعمل ليجنإلا نم "5 حاحصإلا يف برلا ديسلا ثدحت

 ليجلا اذه يضمي ال :مكل لوقأ قحلا " :لاقو .نامزلا ةياهن تامالع نع

 تضمو «ليجلا كلذ ىضم دقو .(¥& :¥£ تم) " هلك اذه نوكي ىتح

 ؟اذه سفن فيكف !...ملاعلا هتني ܟܠܕ «ةديدع لايجأ

 ةياهن نع سيلو .ملاعلا ةياهنو «ميلشروأ بارخ :نينثا نيرمأ نع ثدحتي

 ..' هلك اذه نوكي ىتح .؛ليجلا اذه يضمي ال " :هلوقو

 ܐ قيقحت هب دوصقملا ناك

 يف دوهيلا تتشتو م٠٠ ةنس يف ميلشروأ تبرخ ذإ ءالعف كلذ ܘܢ دقو
 ..دعب ىضم دق ليجلا كلذ نكي ملو ...ضرألا ءاجرأ

 :يتأي ام ؛ملاعلا ةياهن نع سيلو ميلشروأ

 ناكملا يف ةمئاق لايناد اهنع لاق يتلا بارخلا ةسجر مترظن ىتمف '

 .لابجلا ىلإ ةيدوهيلا ܒ نيذدلا برهبيل دئنبحف .ئراقلا مهفيل .سدقملا

 ىلابحلل ليوو ¬ .ائيش هتيب نم ذخأيل لزني الف حطسلا ىلع يذلاو
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 يف الو ءاتش يف مكبره نوكي ال يكل اولصو .مايألا كلت يف تاعضرملاو

 ١6-.5((. 3 ܒܝ " تبس

 :ليجلا كلذ يف اضيأ تمت يتلا «ةبسانملا كلت يف هلاوقأ نمو

 عيمج نم نيضغبم نونوكتو .مكنولتقيو .ءقيض ىلإ مكنوملسي '

 ' ...اضعب مهضعب نوملسيو ؛نوريثك رثعي ٍذئنيحو .يمسا لجأل ممألا
 اب 5 ܝܝ

 كرتُيو دحاولا ܠܥܕܢ ءلقحلا يف نانثا نوكي ٍذئنيح " :هلوق اضيأو
 ' ىرخألا كرتتو ةدحاولا ذخؤت ءىحرلا ىلع نانحطت ناتنثا .رخآلا

9 111255 ). 

 ...ملاعلا ةياهن ىلع هلك حاحصإلا ذخأت ال نذإ

 ...نامزلا ةياهن يف يناثلا هئيجم ينعت ناسنإلا نبا ءيجم ةرابعو

 .ديبعلا كئلوأل ىبوط " :لاق امك .ناسنإ يأ ةايحل ةبسنلاب هئيجم ينعت امك

 هنأل ءنيدعتسم نذإ متنأ اونوك ...نيرهاس مهدجي مهديس ءاج اذإ نيذلا

 ءاج اذإ يذلا دبعلا كلذل ىبوط ...ناسنإلا نبا يتأي نونظت ال ةعاس يف
 الئل " :اضيأ هلوقو .(¥ ܕ › ܕ ¥ :17 ول) "'...اذكه لعفي هدجي هديس
 .("5 :)¥ رم) ' اماين مكدجيف ةتغب يتأي

60 
 سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا

 .سانلل رفغي فيدجتو ةيطخ لك " :لوقت يتلا ةبآلا ادج ينجعزت
 انايحأو ١"(. :)¥ تم) " سانلل رفغي نلف حورلا ىلع فيدجتلا امأو

 ¥ ܘ



 حرشت نأ وجرأ .سأيلا يف عقأف ءهذه فيدجتلا ةيطخ يف تعقو يننأ نظأ

 اذه يف اهل ةرفغم ال هنأ فيكو ؟سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا ىنعم ام يل

 هللا ةمحر عم قفتي فيك ءاذه ةرفغملا مدعو ؟يتالا رهدلا يف الو رهدلا

 ...نئمطأف سأيلا يف كعقويل ناطيشلا نم ةبراحم يه هذه كفواخم

 كل هحرشأسف ؛ةرفغم الب يتلا ةيطخلاو ؛حورلا ىلع فيدجتلا ىنعم امأ

 ...برلا ةنوعمب

 سدقلا حورلاب ناميإلا مدع وه سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا سيل

 امل «سدقلا حورلا توهال هراكنإو هتقطره يف سوينودقم اوعبت نيذلا لك

 .ةرفغملاو لحلا مهتطعأو ةسينكلا مهتلبق اوبات

 ؟رفغي ال فيكو ؟سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا وه ام نذإ
 لمع لكل مئادلا لماكلا ضفرلا وه ,ءسدقلا حورلا ىلع فيدجتلا

 .ةايحلا ىدم رمتسي ضفر «.بلقلا يف سدقلا حورلل

 هلل هللا رفغي الف :ناسنإلا ܡܢ ܠ ؛ضفرلا اذهل ةجبتن اعبطو

 لبقي نم " :لاق يذلا وهو «رفغيو ةبوت لك لبقي هنانح نم هللا نإ
 :مهلوق يف نوسيدقلا قدصو .(”7 :4 وي) ' اجراخ هجرخأ ال «يلإ

 .ةبوت الب يتلا الإ ,ةرفغم الب ةيطخ دجوت ال
 لوق بسح «؛كلهي ذئنيح «ةبوت الب .هاياطخ يف ناسنإلا تام اذإف

 .(2 :\ ول) "نوكلهت كلذك مكعيمجف ءاوبوتت مل نإ ":برلا
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 .ةرفغم الب يتلا ةديحولا ةيطخلا يه ܝܢܘ( ىتح ةبوتلا ܟܐ 03

 :لاؤسلا اذه انهجاوب ءاذكه رمألا ناك نإف

 ؟سدقلا حورلا ىلع فيدجتلاب ةبوتلا مدع ةقالع ام

 .هيف حورلا لمعب الإ ءبوتي ال ناسنإلا نأ يهو ؛ةحضاو هتقالع

 وهو .( 65 وي) ةيطخلا ىلع ناسنإلا تكبي يذلا وه سدقلا حورلاف

 ܨ دعاست يتلا ةوقلا وهو .اهيلع هعجشيو ةيحورلا ةايحلا يف هدوقي يذلا

 ...حلاص لمع لك

 .سدقلا حورلا ةكرش نودب ءايحور المع لمعي نأ دحأ عيطتسي الو

 لمعي نأ نكمي ال َّ () £ ١7: وك”) سدقلا حورلا ةكرش ضفر نإف

 :ناونع تحت لوسرلا اهعضو ءربلا لامعأ لك نأل «قالطإلا ىلع ازيخ

 ىقليو عطقي «قالطإلا ىلع رمث الب يذلاو 3١(. :5 لغ) ' حورلا رمث '

 .( 15 ١: ܘ وي) ّ( ( ܢ. تم) باتكلا لاق امك رانلا يف

 ...يحور رمثب يتأي الو ,بوتي ال :نذإ حورلا ضفري يذلا

 هنأ كلذ ىنعمف «ةايحلا ىدم الماك اضفر ؛حورلل هضفر ناك نإف

 يعيبطو .حورلا رمث البو ءرب لامعأ البو «ةبوت الب اهلك هتايح يضقيس
 .سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا يه ةلاحلا هذهو .كلهيس هنأ

 ئفطي نأ الو ‹(¥ ‹ :£ فأ) حورلا نزحي ناسنإلا نإ تسيل اهنإ

 .ربلا ةايح يف رمث هل نوكي الو «بوتي الف .حورلل مئاد لماك

 :ةباجإ ىلإ جاتحيو ءضعبلا هلوقي لاؤس انهجاوي انهو

 ؟باتو هلبقو داع مث ܨ ܨܠܐ لمع لك ناسنإلا ضفر نإ اذام

 نأ ىلع نالدي ءرمعلا رخآ يف ولو ܨ ܙ ܠ هلوبقو هتبوت نإ لوقن
 حورلل هضفر نكي مل نذإ .ةبوتلل هداتقيو ؛هيف لمعي لاز ام هللا حور
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 حورلا ىلع افيدجت يه تسيل هذهك ةلاحف .ةايحلا ىدم ًامئاد الماك ًاضفر

 .ناطيشلا بورح نم برح نع ةرابع ءرفغت ال ةيطخ يف عوقولا نإ

 .يحور لمغ يأ ىلع هدعاست ال يتلا

 كمامتها ىلع لدي كلاؤس درجم :هل لوقأف لاؤسلا بحاص امأ

 فيدجت ةلاح هذه تسيل نذإ .كيف حورلا لمع نم اذهو .يدبألا كريصمب

 .حورلا ىلع

 :لاؤسلا نم ريخألا ءزجلا ىلع بيجن نأ يقب

 ؟هللا محارم عم ؛ةرفغملا مدع قفتت له

 هتزفغم عنمي ءيبشردجوي الو:؛رفغي نأ امئاد دعتسم هللا نإ لوقأ
 .:.ةرفغبملا قختشيل ناسنإلا بوتي.نأ.مهملا نكلو .اقلطم

 رخا يف ولو هتبوت رظتني برلا لظي ؛ةبوتلا ناسنإلا ضفر نإف
 بوتي نأ ناسنإلا ضفر نإف «نيميلا صللا عم ثدح امك «ةايحلا تاظحل

 وه نوكي ^ ܒܕܘ ةعاس ىلإ هيف حورلل لمع لك ضفرو «ةايحلا ىدم



 ف
 ؟رشاي رفيس وه ام

 ؟ةاروخلا .خم وأ «سدقملا باثكلا رافسأ نم وه له ؟رشاي رفس وهام

 كلذ عمو «يناثلا ليئومص رفس يفو ,عوشي رفس يف هيلإ ريشأ فيكو

 ؟باتكلا يف وه سيل

 ...يندم وأ ينيد ؛«باتك يأ «باتك اهانعم رفس ةملك

 يناغألا مضي ناك ,ميدق يندم باتك وه ءرشاي باتك وأ ءرشاي رفسو

 .ةيندمو ةينيد ةماهلا ثادحألا لوح ءدوهيلا نيب ةلوادتملا ةيبعشلا

 ...دونجلل ةيركسع ديشانأ لمشت تناك «يناغألا هذه ضعبو

 .حيسملا لبق 6٠٠١ ةنسو ٠٠٠١ ةنس نيب ام ىلإ باتكلا اذه عجريو

 دواد صخي ام هيف درو ذإ «ةنس ةئامسمخ نم رثكأب يبنلا ىسوم دعب يأ
 .كلملا لواشل هتاثرمو يبنلا

 ةدعب ىسوم دعب ارابخأ لمشي هنأل ءىسوم ةاروت نم وه سيل نذإ

 .نورق

 اهب ىنغت ,«ميدقلا دهعلا يف ةماهلا ةيخيراتلا ثادحألا ضعب نإ

 ومني ناك يذلا .باتكلا اذه يف اهوعضو ديشانأ اهلوح اومظنو :؛سانلا

 .يهلإلا يحولاب هل ةقالع الو ءنمزلاب
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 ساق 3 »002 83:51 | 3 ܘ

 اذه سيلأ ' :هلوقب عوشي اهيلإ راشأو .رشاي باتك ىلإ تمض «ديشانأ اهنع
 ثادحألا نم اذه سيلأ يأ ١15:٠١(. شي) " رشاي رفس يف ابوتكم

 يف ءاهنع ةيبعش ديشانأ فيلأت اهترهش نم غلب يتلا «ةلوادتملا ةروهشملا
 .رشاي رفس لثم ةيندم بتك

 كلملا لواش يبنلا دواد هب ىثر يذلا ءرثؤملا ليمجلا ديشنلا نإف كلذك

 مهديشانأ باتك ىلإ هومضو «هب اونغتو سانلا هب بجعأ «ناثانوي هنباو
 وه لب .هدهع يلو عم مهكولم نم كلم لتقم ةثداحب صتخي ذإ «ةيبعشلا

 اذوه " :هيف ليق ؛ءيناثلا ليئومص رفس يف ربخلا درو املف .مهكولم لوأ
 ؛دواد ةاثرم نأ يأ .()¥ :) مص '") ' رشاي رفس يف بوتكم كلذ

 فورعملا مهديشانأ باتك يف سانلا اهعضو «ةيبعش ةينغأ ىلإ تلوحت
 .رشاي رفس مساب

 باتكلا يف درو هنإ ءروهشم نيعم ثداح نع لوقن امك امامت
 ...خيراتلا بتك نم باتك يف اضيأ درو امك ؛ءسدقملا

 يدير لما اووغتلا* ܪ ܠ ܐ ܓܪ 4: ܦܪܫ ܐ وسو ;% 1:3 ¥)'+1 ܟ )ܐ ܣܢ

 :يهو ةحضاو ةباجإلاو ؟يديقع

 .ةسمخلا ىسوم رافسأ يه ةاروتلا نأل «ةاروتلا نم سيل هنإ -أ

 .ةينثتلا ءددعلا «نييواللا ,.حورخلا «نيوكتلا :يهو

 يف هيلإ نوريشُي اوناك ام ءيديقع ببسل هءافخإ دوهيلا دارأ ول-ب

 .يبنلا ليئثومص رفس يفو ءعوشي رفس

 يتلا ةينيعبسلا ةمجرتلا ܨܦ ܕ «ميدقلا دهعلا تامجرت مدقأو رهشأ -ج
 .باتكلا اذه اهب دجوي ال ءداليملا لبق ثلاثلا نرقلا يف تعضو



 لواشل برلا روهظ

0 
 لواشل برلا روهظل لسرلا لامعأ رفس يف ناتصق دجوت

 نم وأ «ةيؤرلا ةهج نم ءاوس ءضقانتلا ضعب امهنيب ودبي ءيسوسرطلا

 باوج
 :اهيف ءاجو ܕ ܝܚܐ حاحصإلا يف لواشل ܢ ܙܐ روهظ ةصق ثتدرو

 .توصلا نوعمسي «نيتماص اوفقوف .هعم نورفاسملا لاجرلا امأو '

 .(07 1:9 عأ) " ادحأ نورظني الو

 مل مهنكلو ءاوبعتراو رونلا اورظن .؛يعم اوناك نيذلاو ' :سلوب سيدقلا
 .(6 : ¥ ¥ عأ) : ينملك يذلا توص اوعمسب

 اونوكي مل ءسلوب سيدقلل نيقفارملا لاجرلا نأ وه ةلكشملا حاتفمو
 ام نوعمسيو .هرصبي ام نورصبي اهب يتلا .ةيحورلا ةجردلا سفن يف

 برلا ثيدحو ؛مهل نكي مل برلا روهظو ܙ ܟܕ نكت مل ايؤرلا نأ امك
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 ءايؤرلا وأ عامسلا ةهج نم ضقانت يأ نيتصقلا يف سيل كلذ عمو

 :نأ نيبتي كلذ نمو .قيقدتب نيتصقلا صحف يف ىرنس امك

 .برلا عم ملكتي لواش توص اوعمس نوقفارملا لاجرلا

 .هملكي ناك يذلا برلا توص اوعمسي مل مهنكلو

 :ضقانت الب اذه ديؤي ام ىرن «قيقدتلاب نيترابعلا انأرق اذإو

 .ادحأ نورظني الو ءتوصلا نوعمسي - ١

 .ينملكي يذلا توص اوعمسي مل مهنكلو ءرونلا اورظن -\

 هوعمس «لواش توص وه ܨܠ ܕܠ ةرابعلا يف درو يذلا توصلا

 .ملكتي ناك نم عم اورصبي نأ نود ملكتي

 ...هملكي ناك يذلا توص وهف هوعمسي مل يذلا توصلا امأ

 .توصلا ةهج نم ضقانت ال نذإ

 :ىلوألا ةرابعلا يف ليق ول .ءضقانت دجوي نأ نكمي ناكو
 (توصلا) ةرابع امأ .هعمسأ ام نوعمسي وأ ينملكي يذلا توص نوعمسي

 نأ وه لاجرلا كئلوأ ىوتسم نأل .لواش توص انه ينعت يهف ءطقف
 ...برلا توص سيلو ناسنإ توص اوعمسي

 :عضولا سفن ؛ةيؤرلا ةهج نم كلذك

 ...لواش ملكي يذلا صخشلا اوري ملو ءرونلا اوأر دقل

 :قيقدت يف نيترابعلا بولسأ نم حضاو اذهو

 .(¥ :4 عأ) ادحأ نورظني الو -)

 .(1 :¥¥ عأ) اوبعتراو رونلا اورظن -\¥
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053 
 اماع نيثالثلا لبق حيسملا

 حيسملا ديسلا اهاضق يتلا اماع نيثالثلا خيرات باتكلا ركذي مل اذامل
 لوقي امك ةيذوبلا سردو نيصلا ىلإ اهلالخ بهذ لهو ؟هتزارك لبق

 ...خيرات باتك نوكي نأ هب دصقُي مل سدقملا باتكلا

 ناك ام ةيخيراتلا ليصافتلاو ثادحألا عيمج ركذ ليجانألا تدارأ ولو

 ةايح نم دحاو موي ليصافت نإ .(¥ܧ© :¥ ) وي) ةبوتكملا بتكلا عسي ملاعلا

 هدحو جاتحي .تازجعمو ميلاعت نم هيف امب ءضرألا ىلع حيسملا ديسلا

 ...باتك ىلإ

 ...صالخلا ةصق يكحت ؛صالخ ةراشب نوكت نأ ليجانألا دصق امنإ

 ةكئالملاو ءءارذع نم يزجعملا حيسملا داليمب ليجانألا تأدب كلذل

 تاوبنلا قيقحتو ءحيسملا بسنب كلذكو .؛داليملا ةصقب اوطاحأ نيذلا

 ةرتفل لاثمكو .هتزارك ءدبو هدامع ىلإ تلقتنا مث ...هداليمب ةصاخلا

 ܨܝ : ول) هتاباجا نم مهبجعتو دوهيلا خويشب هءاقل تركذ هتلوفط

 .ةركبملا هنس يف ملعمك

 ...هل دنس الف ءنيصلا ىلإ هباهذ ءاعدإ ܐܰܐ
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 هب دصقيو .ديلاقتلا نم الو ܗܢ ܐܒܠ نم الو «باتكلا نم هل دنس ال

 ركذ ليجنإلا نأ انسح كلذلو .ةيذوبلا نع هميلاعت ذخأ هنأ حيسملا ءادعأ

 نكي ملف ؛خويشلا بجع راثم ناك هنأ ىتح ءهابص ذنم قئافلا حيسملا ملع

 :اهريغ وأ نيصلا ىلإ بهذي نأ اجاتحم

 ...رخآ ميلعت يأ نمو ةيذوبلا نم ىمسأ حيسملا ديسلا ميلعتو

 .نويذوبلا هب ܙܘܐ «ةيذوبلاو هميلعت نيب هباشت كانه ناك ولو ةنراقملا

 .هميلعت ىلع طقف رصتقت مل حيسملا ديسلا ةمظع نأ ىلع

 !؟ ةرهابلا هتازجعم اضيأ ةيذوبلا نع ذخأ هارت لهف

 يشملاو رحبلا راهتناو «نايمعلل رصبلا حنمو «ىتوملا ةماقإ ذخأ له

 .ىصحت ال يتلا تازجعملا يقابو ...نيطايشلا جارخإو ؛ةيصعتسملا

 ...ملاعلل همّدق يذلا ءادفلا ةيذوبلا نم ذخأ لهو

 .هتمدخل ةقباسلا ةنس نيثالثلا ةرتف يف لايخلا حرسي نأل نذإ يعاد ال

 نس نم هتمدخ أدب  ةعيرشلا بسح  حيسملا ديسلا نإ لوقن نأ يفكي امنإ
 .(¥ :55 يأ ١ َّ £#ّ¥¥*:¥ :5 دع) نيثالثلا

 اذهو .تازجعمو تاءوبن نم هب طاحأ امو «يلوتبلا هداليم اهيلإ فاضُي
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 هذه

 حلصي رمخلا نم ليلق ' :لوقت سدقملا باتكلا يف ةيآ دجوت له
 ؟رمخلا برش ىلع عجشت ةيالا هذه لهو ؟' ةدعملا

 .ةماعلا نيب عئاشلا فرحملا قوطنملا اذهب باتكلا يف ةيآ دجوت ال

 لوسرلا سلوب سيدقلا ذيملت فقسألا سواثوميت سيدقلا نأ ثدح امنإ

 اضيرم ناك هنإ ليقو ءيمضهلا هزاهج يف ضارمأ ةدع نم وكشي ناك
 ءاملا برش نع عنتمي نأ لوسرلا هل فصو دقو .ءاقستسالا ضرمب اضيأ

 لاق اذكهو .رمخلا نم اليلق  ةصاخلا هتلاحل جالعك  لوانتي نأو «ريثكلا

 :هل

 لجأ نم ءاليلق ارمخ لمعتسا لب .ءام تبرش دعب اميف نكت ال '
 ١7(. : ܘ يت )١ ' ةريثكلا كماقسأو كتدعم

 ىلإ جاتحي ءصاخ ضرم هل ءنيعم ضيرم مامأ اننأ انه ظحالنو

 حلصي رمخلا نم ليلقلا نأب ءاماع امكح باتكلا ردصي ملف نذإ
 .ةصاخ ةلاحل اجالع لوسرلا مدق امنإو .ةدعملا

 ¥ ܩ



 هذه تناكل .هرصع سفن يفو «سواثوميت ةلاح سفن يف تنك نإف

 سيدقلا .ضارمأ سفن كل تناك ول ىتحف «نآلا امأ .كبسانت ةحيصنلا

 نم ثيدحلا ملعلا هيلإ لصو ام كل نامدقي ةلديصلاو بطلا نإف ءسواثوميت

 .ةيجالع ةيودأ

 يف ىقلُم احيرج دجو امل هنأ ءحلاصلا يرماسلا ةصق يف ظحالن
 ...(¥£ ٠١: ول) ' ارمخو اتيز اهيلع بصو «هتاحارج دمض ' ءقيرطلا

 عنميو «حرجلا ىوكي يكل جالعك مدختسي رمخلا يف دوجوملا لوحكلا ناك

 .هقي الا

 :سواثوميت سيدقلا ىلإ تهجو يتلا ةحيصنلا نم همهفن ام لك نذإ

 ...ةصاخ ةلاح يفو - جازمك سيلو  جالعك تفصو رمخلا نإ

 ةرهمك هاك او ابلاخ ايل راقب نم لك لع نيه ةلابم ةلاسعلاو

 ابسانم اجالع هسفنل دجي الو ؛تاذلاب وه هتلاح ىلع قبطني ءريغ ال جالع

 .ملكتن ܨ ܐܫܠ رمخلا برش ةهج نم اننإ ؟هاوس

 .لاؤسلا اذه هلاجم سيلف .ليصفتلاب رمخلا عوضوم امأ

 هلل
 نيطلاو ىراخفلا

 هذه باتكلا يف تدرو نذإ اذامل ؟ريخم ناسنإلا نأ لوقن انسلأ

 سيل مأ ؟اذكه ينتعنص اذامل :اهلباجل لوقت ةلبجلا لعلأ ' :تارابعلا
 .ةماركلل ءانإ ةدحاو ةلتك نم عنصي نأ نيطلا ىلع ناطلس فارخلل

 .(؟١و”١٠ :¶ ور) ' ؟ناوهلل رخآو
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 هاجر 3 4 تسي )35 63036 )|
 ." اذكه ينتعنص اذامل ' :لوقت نأ ةنيطلل سيلو .ناوهلل ءانإ وأ «ةماركلل

 ...لداعو ميكح اضيأ ىراخفلا نكلو

 ةعطق ىلإ ةمكحب رظني - هناطلسو هتيرح لماك عم  ىراخفلا نإ

 نأل «ةماركلل ةينآ اهنم لعج ؛ةنيلو ةمعانو ةديج اهآر نإف .نيطلا

 عنصيف «ميكح ىراخف دي يف ةعئار ةنيط عقت نأ لوقعملا ريغ نم

 نإف ܪܩ! ܡ̈ܐܐ ءانإ حلصت الو ؛ةئيدرو ةنشخ ةنيطلا تناك اذإ امأ

 .ناوهلل ءانإ اهلعجيس ̈ اهتلاح بساني امب - ىراخفلا

 يذلا ءنيطلا لك ءنيطلا نم عنصي نأ لواحي «هناكمإ ردق ىلع هنإ

 .كلذ ىلع نيطلا تافص هدعاست ام ردقب «ةماركلل يناوأ همامأ

 ىدمو ةنيطلا ةلاح ىلع فقوتي .ءيش لك لبقو نذإ رمألا

 .هتمكحو

 يديب اذكه متنأ ءيراخفلا ديب نيطلاك اذوه " :برلا لاق كلذلو

 مدهلاو علقلاب ةكلمم ىلعو ةمأ ىلع ملكتأ ةرات .ليئارسإ تيباي

 ىلع مدنأف ءاهيلع تملكت يتلا ةمألا كلت اهرش نع عجرتف .كالهإلاو

 ةكلمم ىلعو ةمأ ىلع ملكتأ ةراتو .اهب هعنصأ نأ تدصق يذلا رشلا

 ܢ



 ىلع مدنأف ءيتوصل عمست الو ينيع يف رشلا لعفتف ءسرغلاو ءانبلاب

 ناكمإب نذإ 5-٠١(. :) رأ) ' هب اهيلإ نسحأ ينإ تلق يذلا ريخلا

 .(1- "١: تم) عرزيل جرخ يذلا عرازلا لثمب اذه انركذي

 لكلل ديري وهو ءراذبلا سفن وه راذبلا .عرازلا سفن وه عرازلا
 تناك اذكه ءراذبلا اهيلع تطقس يتلا ضرألا ةعيبط بسح نكلو ..اتابنإ

 وأ فافجلل اراذب دعي مل عرازلا نإ .تابنإلا وأ فلتلا يف اهتجيتن
 يه ضرألا ةعيبط نكلو .ريطلا اهلكأيل وأ ءكوشلاب قنتختل وأ «قارتحالل

 .رمألا يف تمكحت يتلا

 !؟ناوهلل ةينآ ترص نإ يبنذ ام «نذإ لقت ال

 لعجيس دب ال هنأ قثو .ميظعلا فازخلا دي يف ةنيل ةنيط نك امنإ
 ...كديب لازي ال رمألاو .ةماركلل ةينآ كنم

 ؟ حاورأ صمقت اذه له

 ;(:&+; ) ) ܝܢ يتأي نأ عمزملا ايليا وه اذه نإ :هلوقو ١7:١(. ول)

 ؟انحوي تصمقت ايليا حور نأو ؟حاورأ صمقت اذه ينعي له

¥ 



 هتقيرطو ايليا بولسأب ىتأ هنأ هانعم ءايليا حورب انحوي ءيجم
 ؟كلذ فيكف ...لمعلا يف هحورو هجهنمو

 ....ادمعملا اهون ناك كلذكو :اكناف ايليا ,ناكسا

 هيوقح ىلع دلج نم ةقطنمب قطنمتي رعشأ الجر ناك ايليا
 هيوقح ىلعو .لبإلا ربو نم هسابل ناك انحويو .(4 :) لم ؟)
 .رظنملاو لكشلا سفن .(5 :¥ تم) دلج نم ةقطنم

 (£¥ ܕ )4 :)4 لم )١ لمركلا لبج يف «ةيربلا نكسي ناك ايليا

 ةيلع يف وأ َ; (4 :)4¶ لم )١ بيروح لبجب ةراغم يف وأ

 انحويو .(¥ : )¥ ܐܚ ) ) تيرك رهن دنع ܨ[ ()4¶ : )¥ ܐܝ ) )

 رهن راوج ىلإو (¥ : ول َّ ) :¥ تم) ةيربلا يف ناك نادمعملا

 .(¥ ١: رم) ةيربلا يف خراص توص ناكو .ندرألا

 انحويو .ةوبنلاو ةمدخلل هللا هراتخاو «لمأتلاو ةدحولا ةايحب أدب ءايليا -\¥

 .ةبوتلاب ةزاركلا مث «ةيربلا يف ةدحولا ةايح شاع اضيأ اذكه

 لعبلا ءايبنأ لتقي .قحلا يف امزاح اعاجش ناك ايليا ܐ
 نيسمخلا لكأتف ءامسلا نم ران لزنت لوقيو «( ١7: ٠ لم )١

 .ةاطخلا خيبوت يف اديدش ناك نادمعملا انحويو ١: ٠١١(. لم '")

 ةرجش لكف .ةرجشلا لصأ ىلع سأفلا تعضو دق " :لوقي ناكو

 .(4 :* ول) ' رانلا يف ىقلتو عطقت ءاديج ًارمث عنصت ال

 تيبو تنأ .ءليئارسإ ردكم تنأ " :هل لاقو ؛كلملا باخآ خبو ايليا - 5

 ١8:1١8(, لم ) ) ' ميلعبلا ءارو كريسبو برلا اياصو مككرتب كيبا

 ,("5-؟٠. :¥) لم )) يليعرزيلا توبان هلتقل هرذنأو هخبو كلذك

 .ليبازيإ ةكلملا ةبوقعب رذنأ كلذكو

+ 



 نأ كل لحي ال ' :هل لاقو .سدوريه كلملا خبو نادمعملا انحويو

 ايليا حور سفنب ناك انحوي نذإ .(1 + :5 رم) ' كيخأ ةأرما كل نوكت

 .هبولسأو

 ...هنم عشيلأ ةبلطب انركذت َ' ايليا حور ' ةرابعو

 ىلإ هدوعص لبق ءايليا هملعم نم عشيلأ اهبلط يتلا ةبلطلا تناك

 هل ناكو .(1 :¥ لم7) يلع كحور نم نينثا بيصن نكيل :يه «ءامسلا

 دق ' :اولاق «ءايبنألا ونب هآرو ءايليا ةوق سفنب تازجعم عنص املف .كلذك

 ' هل اودجسو هنئاقلل اوءاجف .عشيلأ ىلع ايليا حور ترقتسا

 ْ ( ) © ܕ ) £ : ¥ لم " )

 ؟ايليا حور نم نينثا :ةرابع ىنعم امف ءصمقت ةلأسم رمألا ناك نإف
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 ىلع تلح ايليا يف تناك يتلا ةوقلا فعض .ةفعاضم ةوق يه امنإ
 .انحوي يف تناك ةوقلا سفنو .عشيلأ

 ةينادحو اوظفحت نأ نيدهتجم ' :لوقي امنيح سلوب لوسرلاو
 " ܥܟܐ ܨܠ( مكتوعد ءاجر ىلإ متيعد امك ءدحاو حور ...حورلا

 دسجو ܠܟ | ܕ حور لكلل نوكي نأ «ةملكلا ةيفرح ينعي ال .(5 25 : £ فأ)

 .دحاو بلق ' ةرابع ىنعملا سفنبو .بولسألاو جهنملا سفن لب ؛دحاو

 .(݂ : £ عأ)

 ...ةيحيسملا هب نموت الف ء.حاورألا صمقت امأ

 اذه ىلإ ىرخأ ةرم عجرت ال ءدسجلا نم جرخت امدنع حورلا نآل
 حورك «سودرفلا ىلإ بهذت ةراب تناك نإ امنإ .رخآ دسج ىلإ وأ دسجلا



 رصاع يذلا ينغلا حورك .ميحجلا ىلإ بهذت ةريرش تناك نإو ءصللا

 .رزاعل

 ...ةينوطالفألاك ةفسلف وأ ؛ةيمهاربلاك ةنايد يف هدجت صمقتلا نإ

 هذه نوكتو .دسج ىلإ دسج نم ܨ ܕ ܠ لاوجتب نونمؤي نويمهاربلا
 نأ ىلإ اذكه لظتو .حورلا ىلإ ةبسنلاب اباوث وأ ةبوقع ةلثمم تاصمقتلا

 ءانافرنلا ةلاحب هذه ىمستو .ىلعألا الملا ىلإ تادسجتلا هذه نم قلطنت

 .ديدشلا كسنلاب يتأتو

 تمزلتسا كلذل .دودحم حاورألا ددص نأ ىري ناكف نوطالفا ܐܒ

 .رخآ دسج ىلإ دسج نم حورلا جرخت تأ .ةرورضلا

 .ةيحيسملاب اهل ةقالع ال دئاقعلاو تادابعلا هذهو

 كك
 " ملظلا لام ' ىنعم لوح

 ' ملظلا لام نم ءاقدصأ مكل اوعنصا " :حيسملا ديسلا لوق ىنعم ام

 ܐܒ ةيطخلا نم وأ «ملظلا نم هينتقن يذلا لاملا له ¥(4 :15 ول)

 نم ناسنإلا هينتقي يذلا مارحلا لاملا ءانه ملظلا لامب دوصقملا سيل

 .هللا هلبقي ال اذهف .ىرخأ ةيطخ ةيأ نم وأ ملظلا



 ءاضيأ ةسينكلا هلبقت الو ؛لاملا اذه لثم لبقي ال هللا نإ

 ' يسأر نهدي ال ئطاخلا تيز ' :رومزملا يف ليق دقو

 تيب ىلإ ...ةيناز ةرجأ لخدت ال " ةينثتلا رفس يف دروو .(0 4١: زم)

 .()4 :¥¥ ثت) " كهلإ برلا

 ...رشلا قيرط نع يتأي يذلا ءريخلا لمع لبقي ال هللاف

 ةيجولوأ :يف ركذتو ؛ةكرب ذخأت «ةسينكلا ىلإ مدقت يتلا اياطعلا

 :ةضوفرم اياطع كانه نإف كلذل .هللا مامأ نيبارقلا ةيشوأ :يف وأ رامثلا

 ردصم نم تتأ اهنأ تفرع اذإ هللا تيب ىلإ اهلخدت الو «ةسينكلا اهلبقت ال

 .عوضوملا اذه لسرلا نيناوق تحرش دقو .ئطاخ

 ؟ءاقدصأ هنم عنصن يذلا ملظلا لام وه ام نذإ

 يذلا لاملا وه امنإ .ملظلا نم هينتقت يذلا لاملا سيل ملظلا لام

 ...كعم هتيقبتسا نإ ءملظلا ةيطخ يف عقت

 كم عن 33 9:0 © ؛لسلا نوع تير 16 ىلع اق

 روشعلاف .روشعلا عفدت نأ ةيصو هعم كاطعأو ءالام هللا كاطعأ دقل
 نوكت اهعفدت مل اذإف .ءارقفللو ةسينكلل كلم ءبرلل كلم اهنإ .ككلم تسيل

 .هب ظفتحت ملظ لام يه ءاهباحصأل اهعفدت مل يتلا روشعلا هذه

 .كيدل ةزجتحملا تامدقتلا لكو روذنلاو روكبلاب صاخلا لاملا كلذكو

 مكنإف ؟ هللا ناسنإلا بلسيأ ' :يبنلا يخالم رفس يف ܝܢ ܠܐ لوقي

 .(^ :* الم) ' ةمدقتلاو روشعلا يف ؟كانبلس مب متلقف .ينومتبلس

 .مهل كملظ نم برلا ىلإ نوخرصي مهو .اهباحصأ ةلمرألاو ميتيلاو



 ناك يذلا «هللا تيبل املظ يوحي ءكصخي ام يف لاملا اذه كفرصو

 .كل سيلو ܘܠܠܐ ܕܐ ܕ هلل كلم وه يذلا ؛لاملا اذه هل عفدت نأ بجي

 امنيب ,؛ةعفنم الب كدنع زونكم لام لك نع اذه لوقن نأ نكميو

 .مهجايتحا ببسب لكاشم يف نوعقيو «ءارقفلا هيلإ جاتحي

 ؛هيلإ نيجاتحملل هطعإ .اذه ملظلا لام نم ءاقدصأ كل عنصا ܨܪ

 عمسيو ؛كلجأ نم اولصيو ܒܐܠ ءاقدصأ اذهب اوريصي ؛مهزاوعأ هب دسو

 .رثكأو رثكأ ىطعتف ٠١( :¥ الم) كلام كرابيو «مهءاعد هللا

¢ 
 ؟ مهل رفغأ ...اذامل

 ١ مهل رفغإ هاتبأ اي ' :بيلصلا ىلع حيسملا ديسلا لاق اذامل
 > ' مكاياطخ مكل ةروفغم ' صاخلا هناطلسب لقي ملو َ;(¥ £ :¥¥ ول)

 اي يردي 1 لطي ناك ءييلعلا ىلع حسنا يبل
 01 ܣ ةبيلحلا نيف عقد ىف ةيرشبلا نع بوني ناك

 ' انعيمج مثإ هيلع عضو برلاو .هقيرط نع دحاو لك انلم .انللض منعك
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 لاق .ةلماك ةرافكلا هذه مدق ذإو .اناياطخ نع ةرافك ܢܝܬܐ مدقي ناك

 .' مهل رفغإ ° بالل

 .مهل رفغأف َّ ܝܢ اهيأ هبلطت يذلا لدعلا تيفو انأ :يأ

 قئاع كانه دعي ملف .مهل ءادف يمد تبكسو «؛ةيطخلا نمث تعفد انأ

 .بآلا ܟܬ ةيرشبلا نع عيفشك ملكتي ناك ...مهل رفغأف ؛ةرفغملا نم

 ..نوهدلا وجا خلا .مدآ ذنم ئطاخ لك نع, يبئانك

 ؛هيبلاص هاجت صاخلا هقح نع هلزانت نلعي ناك ؛ةبلطلا هذه يف كلذك

 ةلظاسا مك هيمتأ نقش ةوامللك ينصت ننكع وو هفنس الم هوناهأ نيذلا

 .نولعفي اذام نوردي ال مهو ...بعشلا !وراذلاو

 ..بيلصلا ىلع ءمهل عيفشو .مهنع بئانك اذه لاق

 ..هلإك هسفنب نارفغلاب ماق ءىرخأ عضاوم يف نكلو

 كلذب اتبثم (5 :” رم) كاياطخ كل ةروفغم :جولفملا لجرلل لاق امك
 ةئطاخلا ةأرملل كلذك لاقو .اياطخلا ةرفغم ىلع هناطلسو هتوهال

 ..نيميلا صلل رفغف ءبيلصلاىلع هقرافي مل اذه هناطلسو

 اذهبو .( 5" ; ¥ ¥ ول) 1 سودرفلا يف يعم نوكت مويلا , :هل لاقو

 .سودرفلا لخدي ال ةرفغملا هذه نودب هنأل ؛هاياطخ ةرفغم هل نلعأ



 «ريسفت وأ ةمجرت ىلإ جاتحت تاملك ًانايحأ سدقملا باتكلا يف أرقن

 :لثم

 £ 1 نم ريمازملا يف امك ءريمازملا يف اريثك تدرو دقو ءهالس

 ̣ © ܀ ىلإ

 .(¥¥ ١56: وك )١ يف تدرو دقو ءاثآ نارام

 .(¥¥ 1١5: وك ١: 4:4( َّ )١ لغ) يف تدرو دقو ءاميثانأ

 .(© ١: شن) «(5 :) ¥ ܀ زم) يف امك ءراديق

 .اهمهف انيلع لهسي ىتح ءاهانعم حيضوت وجرنف

 رييغتل ةيفيسوم ةفقو ينعتو .ةرم ١" ريمازملا يف تدرو ةرابع يه
 ةبوحصم دشنت تناك ريمازملا نأل كلذو .ةفلتخم ةيقيسوم ةقبط ىلإ نحللا

 عضوولا ܝ مهتالا نويقيسوملا طبضي ىتح .«فوقولل ةراشإ ىطعت تناك

 .بولطملا يقيسوملا

 هذ



 ܐܒܐ نارام

 .(بر وأ) ديس ىنعمب ةيمارآلا وأ ؛ةينايرسلا رام  ىندم ةملك

 يتأي انبر وأ برلا :اهانعم اهلك ةرابعلاو .يتأي ينعت اثآ - ܐܬܐ ةملكو

 .يتأيس انبر وأ

 ܨܠ ܕܝܚ ܠ رصعلا يف نويحيسملا اهلدابتي ناك ةيحت ةرابع يهو

 برلا نإ اوحرفا يأ .برلا ءيجمب اضعب مهضعب نيرشبم وأ نيزعم

 .يتأيس

 سلوب سيدقلا اهب متخ امك «؛مهلئاسر اهب نومتخي اوناك انايحأو
 .سوثنروك لهأ ىلإ ىلوألا هتلاسر لوسرلا

 اميثانأ

 نم زرفلا وأ عطقلا وأ مرحلا ينعت امك «ةنعللا ܨ ينعت ةينانوي ةملك يه

 دومع سلريك سيدقلا اهعضو يتلا 95 تاميثانألا لثم .ةسينكلا

 .ناميإلا دعاوق فلاخي نم لك ىلع ةيروطسنلا ةقطرولا ءانثأ نيدلا

 مرحيل ةيطالغ ىلإ هتلاسر يف لوسرلا سلوب سيدقلا اهمدختسا دقو

 ناك ول ىتح ؛لسرلا ةراشبل افلاخم اميلعت ملعي نم لك يسنكلا هناطلسب

 هب مكانرشب ام ريغب ءامسلا نم كالم وأ نحن مكانرشب نإ ' :لاقف اكالم

 ..ىنعملا سفن رركو .(4 :) لغ) ' اميثانأ نكيلف

 :نموكتو و ايلا ايكنوألا هتلاسر رخآ يف اضيأ ةرابعلا سفن مدختساو

 .ةيسنكلا نيناوقلا يف ادج ةفورعم ةرابعلا هذهو

 ܀

 راديف
 ܀܀

 بف رعكاو . ܚ ܀ ܥ ܒ ܨ ليعامسإل نبا يا
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 يتلا رانلا ناخد نم ءادوس ودبت وأ ءادوس تناك ؛مايخ يف نونكسي

 ام اذه لعلو .ءادوسلا مهمايخب راديق لهأ رهتشاو .ليللاب اهب نوأفدتي

 مايخك «؛ميلشروأ تانب اي ةليمجو ءادوس انأ ' :اهلوقب ديشنلا ءارذع هتدصق

 .(5 ١: شن) "...راديق

 .(0 :) ¥ ܀ زم) ةبرغ دالبك ' راديق نكاسم ' لترملا ركذ دقو

@= 
 توكلملا لوخدو ءاينغألا

 ىلإ ينع ܧ لخدي نأ نم رسيأ :ةربإ بقث نم لمج رورم ' :برلا لاق

 ٠١: ١5(. ܨܝܘ " هللا توكلم

 ؟توكلملا اولخدي نأ نكمي ال ءاينغألا نأ هانعم اذه لهف

 ..نوسيدقو راربأ ءاينغأ كانهف .ءاينغألا لك سيل

 يذلا ءينغلا باشلا فرصت ىلع اقيلعت ةرابعلا هذه يف ب برلا لاق دقل

 :ةريثك لاومأ اذ ناك هنأل انيزح .ىنضمو «ةيرلا عبتي نأ نع لاملا هقاع

 امتإو ةايهتسسم ± 3955 ىلإ .ءادتغألا لوخم نأ لقي ل 9

 :لاق امنإ ءءاينغألا لك برلا ركذي ملو .اريسع ارمأ

 ' هللا توكلم ىلإ لاومألا ىلع نيلكتملا لوخد رسعأام '

 .(" £ : ) ܀ ܨܘ(



 ثيحب «؛هتدابعو لاملا ةبحم ىلإ «لاملا ىلع لاكتالا نم رمألا روطتيو

 ...نيديس مدخي نأ دحأ ردقي ال ' :برلا لاق اذكهو .هلل اسفانم ريصي

 .(¥£ :4 تم) ' لاملاو هللا اومدخت نأ اوردقت ال

 مهلوخد بعصي .مهبولق يف هلل اسفانم لاملا نولعجي نيدلا

 ..توكلملا

 لك ذفني نأ عيطتسي ناك ...ينغلا باشلا عم ثدح يذلا وه اذهو

 ...هنع ىنغتسي ال ناك ذإ «لاملا ادع ام ؛هتثادح ذنم اياصولا

 :وهو توكلملا ىلإ ءاينغألا لوخد عنمي بيع كانهو

 ...ءارقفلاىلع بلقلا ةوسق يلاتلابو «لاملا قافنإ يف لخبلا

 يهتشي ناك يذلا ءنيكسملا رزاعل رصاع يذلا ينغلا كلذ لاثمو

 «نيكسملا اذه ىلع قفشي ال ينغلا ناكو .ينغلا ةدئام نم طقاسلا تاتفلا

 017 35 ١ ١ ول) هحورق سحلت بالكلا ىلإ هكرتي ناك ةوسق يفو

 ...توكلملا لخديو صلخي نأ ينغلل نكمي كلذ عمو

 .هكلمي نأ لاملل حمسي الو «؛لاملا كلمي يذلا ينغلا هنإ

 هعنمتل ؛هبلق ىلإ لخدت لاملا ةبحم لعجي ال نكلو ܐܘܢܐ كلمي هنإ

 .ريخلا لامعأ يف لاملا قفني اذكهو .بيرقلا ةبحمو هللا ةبحم نع

 بويأ لثم .ءنيسيدق ءاينغأل ةلثمأ انيطعي سدقملا باتكلاو

 ..قيدصلا

 هانغ باتكلا حرش دقو«همايأ يف قرشملا ينب ىنغأ بويأ ناك

 .()¥ :57” يأ) اهدعب وأ .("و" ١: يأ) ةبرجتلا لبق ءاوس ؛ليصفتلاب

 لماك لجر .ضرألا يف هلثم سيل " هنأب هسفن برلا هل دهش كلذ عمو
 ناكو .(" ܨ يأ) 16 ١: يأ) " رشلا نع ديحيو هللا يقتي .ميقتسمو

£ 



 ܐܟ يملا ܗ 3:0359 3:33 ܝܟܢ
 ةلمرألا بلق لعجو . 41 نيعم الو ميتيلاو ءثيغتسملاو نيكسملا ذقنأ ءجرعلل

 .(11-) ¥ :¥% يأ) رسُي

 ...افعاضم هلعجو ..ةبرجتلا دعب ..بويأ ىنغ برلا كراب دقو

 .اضيأ توكلملا ءانبلو ءريخلل ةادأ ناك هدي يف ىنغلا نأل

 ىتح ܟܐܢܐ يف ادج ءاينغأ اوناك بوقعيو قحساو ميهاربا انؤابآو
 يف كولملا هلبقتسيو ؛كولم ةعبرأ مزهي ءكلم زكرم يف ميهاربا اك

 ملاعلا يفو .سانللو هلل ابحم ناكو ءاميرك ناك هنكلو ١5(. كت) هتدوع

 انيطعيو ١: ١11(, 5 ول) ةميظع ةميظع ةوه رزاعل ىنغ نيبو هنيب تناك ءرخآلا

 ىف نخالاو :ميعنلا يف امهدحأ 3: )> ىف رظنملا

 .باذعلا

 ..يمارلا فسوي وه ءميهارباك اينغ اسيدق ليجنإلا انل مدقي

 هنفكيو حيسملا دسج ذخأي نأ قحتسا يذلا «سيدقلا يمارلا فسوي

 .( 01 :¥¥ ىتم) ينغ لجر :هنإ هنع ليق ءاهكلمي ةصاخ ةربقم يف هنفديو

 | ܪܒܟ ناك :هنإ اقول انملعمل ليجنإلا يف هنع ليق هانغ نم مغرلا ىلعو

 8 11ر6 :ا راي ܒܐܒ الجرو

 .توكلملا اولخد نيذلا ءاينغألا نم يمارلا فسوي نإ

 ..يلوسرلا رصعلا مهركذ نيذلا ءنيحلاصلا ءاينغألا اضيأ ركذن

 73 3 ؟لسرلا لامعا نفس دينك ) قيذلا عال وف

 : 9 ءاهن وعيب اناك «هتوس وأ لزقح باحبصأ ا!وتانك نينذلا لك نأل

 .دحأ لك ىلع عزوي ناكف .لسرلا لجرأ دنع اهنوعضيو تاعيبملا نامثأب
 فس ويب كلذل الاثم | ܟܢ ܝܒ ܕ ( ¥ £ 5 عأ) ١ جايتحا هل نوكي امك

 مهراتخا نيذلا ܠܟܐ وهو .(5”776 : £ عأ) ابانرب لسرلا نم ىعد يذلا

 .(¥ :) ¥ عأ) لوسرلا سلوب عم ةمدخلل سدقلا حورلا

£ 4 



 ...توكلملا اولخد نيسيدق ءاينغأ نم ىرخأ ةلثمأ خيراتلا انيطعيو

 قفنت تناكو ءادج ةينغ تناك يتلا ايناليم ةسيدقلا مهنيب نم ركذن

 دعب تبهرت اريخأو .سئانكلا ةرامعو ةريدألا ىلع اهلاومأ نم ةرفوب

 :اهلمرت

 سيندقلا ةئبهر ىلع قفنت تناك يتلا ¥ ܐܳܢ ةسيدقلا اضيأ اهلثمو

 يناثلاو ءنابهرلل امهدحأ نيطسلف يف نيريد اهلاومأ نم تنب مث .موريج
 يف مويخوتسوي اهتنبا اهتفلخو ءاهلمرت دعب هتسيئر يه تراص تابهارلل
 .هتسائر

 ناك يذلا ءيرهوجلا ميهاربا ملعملا نيسيدقلا ءاينغألا ةلثمأ نم و

 ءاهئانبو سئانكلا ميمرتو ةريدألاو نابهرلا ىلع قافنالا يف ادج اميرك
 ....كةسكمملا عضاوملا ةرامعو

 ...بلقلا وه قئاعلا امنإ ,توكلملا مامأ اقئاع ىنغلا سيل

 نأ هيلع اليقث حبصيو «ينغلا ةبحمل عضخي بلقلا له :يه ةلكشملاو
 لاملا اذه ريصيو .فده الب لاملا زنكيو ...روشعلا ىتح هلاومأ نم عفدي

 .هللا ةبحم نع هقوعي همامأ 9

 ,ةبحم يفو «قافنإ يف ءربلا لامعأل هلام مدختسي يذلا ينغلا امأ
 .حيسملا ديسلا هدصقي يذلا عونلا وه سيلف

 هقرط عوضوملا اذه نأ ىلإ ريشن نأ ةبسانملا هذه يف انرسيو

 عضوو .سوناجيروأل قباسلا ةيكيريلكإلا رظان يردنكسالا سضنميلكا
 اننبا باتكلا اذه مجرت دقو .' صلخي يذلا ينغلا لجرلا " همسا اباتك هنع
 .هتءارقب حصنن ؛ةبهو ىسوم سقلا



 هه
 ؟ اهيلإ اودعص ءامس يأ

 ليق كلذكو .(” £ : ܘ كت) ءامسلا ىلإ دعص هنأ خونخأ انيبأ نع ليق

 ىلإ دعص هنأ لوسرلا سلوب نع ركذو ١(. :¥ لم ¥) يبنلا ايليا نع

 .(¥ :)¥ وك ؟) ملعي سيل دسجلا جراخ مأ دسجلاب «ةثلاثلا ءامسلا

 دعص دحأ سيل " :سوميدوقينل حيسملا ديسلا لوقي كلذ لك عم فيكف
 "ءامسلا يف وه يذلا ناسنإلا نبا ءءامسلا نم لزن يذلا الإ ءءامسلا ىلإ

 ؟ءامسلا ىلإ ايلياو خونخأ دعصي ملأ ١5(. :” وي)

 ؟باتكلا يف تاومسلا ددع مكو ؟ةثلاثلا ءامسلا هذه يه ام مث

 ءامسلا يه تسيل .دعص اهيلإو .دجملا بر اهنم لزن يتلا ءامسلا

 ...امهريغو ءايلياو خونخأ اهيلإ دعص يتلا

 ...باتكلا اهركذ يتلاو ءاهفرعن يتلا تاومسلا يه ام نذإ

 .انب طيحملا وجلا اذه ءريطلا اهيف ريطي يتلا ءامسلا :رويطلا ءامس-١

 ءامسلا رويطو ;(( 5 كتر ءامسلا ريط باتكلا اهنع لاق كلذدلو

 رطملا طقسي اهنمو باحسلا اهيف ءامسلا هذهو .( 3 كت)

 .باحسلا تحتو ءايلاح تارئاطلا اهيف حبست نأ نكميو .(¥ : ^ كلت)
 . . . باحسلا قوف وأ



 سمشلا ءامس يهو .رويطلا ءامس نم ىلعأ .ةيناث ءامس كانه - *

 ' ءامس دلجلا هللا اعدو ' دلجلا وأ كلفلا يأ .موجنلاو رمقلاو

 ;( 1 كت)

 ...ءامسلا دلج يف راونأ نكتل هللا لاقو " ةقيلخلا مايأ نم عبارلا مويلا يف

 ' موهجنلاو ...نيميظعلا نيرينلا هللا لمعف ...ضرألا ىلع رينتل

 ,( ١ ]>1 27 كت)

 ...رويطلا ءامس ريغ هذهو

 لوزت ذإ «ريخألا مويلا يف لوزتو لحنتس ءامسلا هذه ىتحف كلذ عمو

 مث ' :هايؤر يف انحوي سيدقلا لاق امكو .() 4 5 تم) ܒ )| و ءامسلا

 ىلوألا ضرألاو ىلوألا ءامسلا نأل .ةديدج اضرأو ةديدج ءامس تيأر

 ١(. :¥) ؤر) ° دعب اميف دجوي ال رحبلاو ءاتضم

 ...سودرفلا يه .ةثلاثلا ءعامسلا - ¥

 فطتخا ' :هسفن نع لاقو َّ ܕܝܚ | سلوب اهيلإ دعص يتلا يهو

 ' سودرفلا ىلإ فنتتخا ...ةثلاثلا ءامسلا ىلا اذه

 .(1-¥ :)¥ وكا)

 يف يعم نوكت مويلا ' :نيميلا صلل برلا اهنع لاق يتلا يهو
 راربأ حاورأ برلا اهيلإ لقن يتلا يهو .(5” :¥¥ ول) ' سودرفلا

 راربألا حاورأ دعصت اهيلإو ءءاجر ىلع اورظتنا نيذلا ميدقلا دهعلا

 .(¥) ؤر) ةيئامسلا ميلشروأ ىلإ نولقتني ثيح «ةمايقلا موي ىلإ ...نآلا

 ...تاومسلا ءامس دجوت | ܨ ܐܚܝ هذه لك نم ىلعأو - £

 : تاومسلا ءامس اي هيحبس ' :رومزملا يف دواد اهنع لاق

 .(5 155 زهز

 ܘ ¥



 .ءامسلا ىلإ دعص دحأ سيل ' حيسملا ديسلا اهنع لاق يتلا يهو

 : ءامسلا يف وه يذلا ناسنإلا نبا .ءءامسلا نم لزن يذلا الإ

 .هللا شرع اهيف يتلا ءامسلا اهنإ

 " هيسرك ءامسلا يف برلا":رومزملااهنع لاق

 .ْ ( ( 4; ) ܀ 5 17 زم)

 .(¥£ : ܘ تم) هللا يسرك اهنأل ءامسلاب فلحن الأ ديسلا انرمأو

 .(هاودد :ا/ عأ) هللا نيمي نع امئاق

 تسيق اذإ ءيش ال يه ءرشبلا اهيلإ لصو يتلا تاوامسلا لك

 عوسي انبر نع ليق كلذلو .تاومسلا ءامس ءءامسلا كلذ ىلإ ةبسنلاب

 :حيسملا

 نم ىلعأ راصو ' َّ () £ :& بع) ' تاومسلا زاتجا دق '

 ١5(. : ¥ بع) " تاومسلا

 .لكيهلا نيشدت موي هذه تاومسلا ءامس ميكحلا ناميلس ركذ دقو

 ' كعست ال تاومسلا ءامسو تاومسلا اذوه " :هتالص يف برلل لاقف

 ١18:5(. يأ ؟) َّ (¥¥ : ^ لم )١

 وه هدحو برلا .رشبلا نم دحأ اهيلإ دعصي مل هذه تاومسلا ءامس

 :لاثمألا رفس يف اهنع ليق كلذلو .اهيلإ دعصو ءاهنم لزن يذلا

 نإ هنبا مسا امو همسا ام ...؟لزنو ءامسلا ىلإ دعص نم

 .( 5 :” ٠ مأ) ؟تفرع

 ...باتكلا يف اهركذ درو يتلا تاومسلا نع نذإ لأستأ



 دعصبب مل جذل تاومسيلا ءامسو «(سودرفلا) ةثلاثلا ءامسلاو «(كلفلا

 ...رشبلا نم دحأ اهيلإ

 مل باتكلا ناك املو .ىنزلا يه ءاوحو مدآ ةيطخ نإ ضعبلا لوقي

 ؟أطخ ناك نإ هيلع درلا امو ؟يأرلا اذه أشن نيأ نمف ءاذه ركذي

 ريسفتلا ةقيرط يف ىلاغ يذلا .ءسوناجيروأ ىلإ عجري هلعل

 .يزمرلا

 ىتح ܕܐ ةيطخ ىتح ܘ ܨܝܚ لك لمشي زمرلا لعجي نأ لواح دقو

 طقنلاب هيأر ىلع لدتساو ءىنزلا يه مدآ ةيطخ نإ لاقف .ةنجلا راجشأ

 :ةدتالا

 نأ امك ؛ةنجلا طسو يف تناك ءرشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش نإ لاق
 :ليق ةرجشلا نم لكألاب لاقو .ناسنإلا مسج طسو يف ةيلسانتلا ءاضعألا

 امهنإ لاقو.(١ :£ كت) ' تدلوو تلبحف هتأرما ءاوحو ܕܪܐ فرعو '

 نم رزآم امهسفنأل اطاخو «نانايرع امهنأ املعو لجخلا افرع ةيطخلاب

 ةرطيس نم ًاضيأ هيأر ىلع سوناجيروأ لدتساو .(¥ :* كت) نيتلا قرو
 ...ملاعلا ىلع ىنزلا

 ܘ £



 .لاؤسلا بحاص ىلإ لصو ىتح «يأرلا اذه لقن سوناجيروأ نعو

 :زمرلا اذه صحف .اهنم .؛ةريثك دودر هيلع يأرلا اذه نكلو

 ءاضعألاو .ةنجلا طسو يف تناك ءرشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش نإ ليق-١

 يه ءاضعألا هذه انربتعا ولف .ناسنإلا مسج طسو يف ةيلسانتلا
 .ةنجلا وه ناسنإلا مسج حبصأل «ةرجشلا

 امهنم لك يف) نيترجشو .(ءاوحو مدآ) نيتنج مامأ فقن انهو

 .(ةدحاو

 .سوناجيروأ موهفم بسح يزمرلا ريسفتلا ليصافت انقبط ول اذه
 .مدآ ةرجش نم فطقت ءاوحو ‹ ܘ | ܕܝ ةرجش نم فطقي مدآ نوكيو

 سدقملا باتكلا نكلو !!ءاوح ةنج هسفن وه نوكي امنإو - ١5( :¥ كت)

 ' اهظفحيو اهلمعيل .ندع ةنج يف هعضو هللا نإ ' :لاق

 .() ܘ :¥ كت)

 ؟اهظفحيو اهلمعي ىنعم امو ؟ندع نوكت اذام ءزمرلا بسحف

 ؟ةنجلا يف ام لك زومر يقاب نوكت اذامو- ¥

 نمو . ةنجلا يقسيل ندع نم جرخي ° يذلا رهنلا نوكي اذام

 ' اهدالبو راهنأ ةعبرألا كلت يه امو ؟سوؤر ةعبرأ ىلإ مسقني كانه
 يف ناسنإلا مسج ءاضعأ يقاب نوكت اذامو ؟(5١-١٠ ;¥ كت)

 احرصم ناك لهو ؟ةنجلا يف ىرخأ راجشأ ىلإ زمرت له ؟اهزومر

 ؟اهب

 .(5 :؟ كت) ةنجلا طسو يف تناك اضيأ ةايحلا ةرجش نأ مث -*

 ؟سوناجيروأ عم انيدامت اذإ ءيش ىلإ زمرت اضيأ يه ةايحلا ةرجش

 ܘ عز



 بيهلب ةايحلا ةرجش ةسارح يف ميبوراكلا نأ ىنعم مهفن فيك ذئنيحو

 1 0 كت) فيس

 ؟همسج ىلإ زمرت تناك نإ ؛ةنجلا نم ناسنإلا درط مهفن فيك مث - £

 ريخلا ةفرعم ةرجش قراف فيكو ؟اهجراخ شاعوءاهقراف فيك
 ؟ةنجلا طسو يف يتلا رشلاو

 .اهل ةياهن ال ةلبلب يف انلخدي ءكش الب ءانه زمرلا نإ

 ةيطخلا“قلاك نإ انمامأ هعضن «ءادج اماه ًالاؤس كانه نأ ىلع

 .ىنز

 ؟مدآ اهمهف لهو ؟نذإ ةيصولا تناك اذامف ءىنز ةيطخلا تناك نإ -ه

 اذامو ءمدآ مهفي اذام ؟مدآ اهفلاخو نزت ال :ةيصولا تناك له

 نم نافرعي ال ناطيسب نائيرب امهو !؟ نزت ال :ةرابع نم ءاوح مهفت
 نالجخي ال امهو نينايرع اناك امهنأ ليلدب .ائيش رومألا هذه

 امهعنمي يذلا امو ةيصولا ىنعم هللا امهل حرش له ,(ܘ¥ :¥ ܒ

 ! ؟هنع

 ...اشاح !...امهنيعأ حتف يذلا وه هللا نوكي الإو ءليحتسم

 ؟سدقملا باتكلا دض اذهو «ةيصو كانه نكت مل ܟܳܐ

 ؟ةبوقع كانه نوكت ال ذئنيحو ؛ةيصولا امهفي مل امهنأ مأ

 .دحاو تقو يف نانثالا اهبكترال ءىنز ةيطخلا تناك نإو-5

 هنآ _تينلقإ منق عييبلكأرب الو قيفطق ءاؤ عج نأ ܐܒܫ ادم
 ܠܟܐ ܕ تقو يف الكأ امهنأ ليقل ءىنز ةيطخلا تناك ول .(1 :¥ كت)

 .رخآلا امهدحأ قبسي نأ نود

 ܘ 1



 .لكألا دعب تناك :نانايرع امهنأ املعو امهنيعأ تحتفنا ةرابع -

 تحتفناف ' :لاق ؛ةرجشلا نم الكأ امهنأ نيوكتلا رفس ركذ نأ دعب

 .(¥ :* كت) " نانايرع امهنأ املعو امهنيعأ

 ܝ: 13: 6 4 3: -  )© 1 راو
 نأ لوقعملا ريغ نم هنأل .ةيطخلا باكترا يتأي كلذ دعب مث «نانايرع

 .ةقلغم امهنويعو ܘܠܛ ةيطخ ابكتري

 تناك امنإ ܝܣ نحب نكت كك ارحل مدآ ةفرعمو .لجخلا امأ-/

 ...لكألا ءاهتشا يف ينادسجلا ىوتسملا ىلإ اهلوزنل ةجيتن

 ةنجلا نم امهدرط دعب ءاوحو ܕ فرعو :ليق كلذلو

 دعب تدرو لجخلا ةرابعو .ةنجلا يف امهو كلذ نكي ملو ١(. :5 كلت)

 .هلبق الو كلذ ءانثأ سيلو :ةرجشلا نم لكألا

 05.3 لكألا ةوهشو ةداملا ةوهش نع ܨ > ناك

 ىوتسملا ىلإ طبه ؛ةرجشلا نم لكألاب هلك كلذ يف عفر املف .سحلا

 عوضوم يف دسجلا قيرط لمكي نأ اذه دعب الهس حبصأو .ينادسجلا

 .طوقسلا ةيلمع وه نكي ملو ءطوقسلل ةجيتن ّمت رمألا اذه .سنجلا

 .(58 ١: كت) "ضرألا اوألماو اورثكاو اورمثا " :امهل برلا لوق

 باتكلا لوقي نأ لبق ءسداسلا مويلا يف ةكربلا هذه تدروو

 .( :1 15 7 اسداس اموي حابص ناكو ءاسم ناكو ' :سدقملا

 | 70 نيسح 1 ܙ



 ةيهولألا تاءارغإل نذإ يعاد الف ءىنز ةيطخلا تناك نإو- ٠

 .ةفرعملاو

 :امنإ ءىنزلا وه نكي مل ‹ | ܟܟ ةيحلا ءارغإ نأ فورعملاو
 يهف نذإ .(5 :¥ كت) " رشلاو ريخلا نيفراع " ." هللا لثم نانوكت '

 .هللاب ةاواسملا ةوهشو «ءايربك ةيطخ

 :هبلق يف لاق امنيح «هسفن ناطيشلا عقو ةيطخلا هذه يفو

 .0) ١5( :) £ شأ) ' يلعلا لثم ريصأ '

 طقس مث ءءاوح تطقس ' هلأتلا ةوهش " ءارغإلا اذه ىلع ءانبو

 همهفت نكت مل يذلا ىنزلا وه ءارغإلا نأ اقلطم باتكلا لقي ملو «مدآ

 .ءارخ

 ...ىرخأ اياطخ راشتنا ههبشيف ܨܢ ܐܠ ةيطخ راشتنا امأ-١

 ةوهشو ܠ ةبحمو «تاذلا ةبحمو .ةمظعلا ةبحم لثم

 لكو جيو بذكلا ةيطخو «بضغلا لاعفناو | ةوهشو «كالتمالا

 يفوأجويضشإلا فرعت ال يتلا ةركبمل | نسلا يف ىتح ءادج رشتنم اذه

 .ىنزلا نع اهيف زجعت يتلا ةخوخيشلا نس

 ...سدقملا باتكلا هدنسي ال ءىنز ءاوحو مدآ ةيطخ نأب نذإ لوقلا-١ ¥

 .ةلوبقم ريغ ةقيرطب يزمرلا ريسفتلا يف يدامتلا وه امنإ

 يف نوكي نأ ىلع .هقمعو هلامج هل ءامومع يزمرلا ريسفتلا نإ
 ....سدقملا باتكلا صوصن نم هدنسي ام هل نوكيو ,لوقعملا دوذح

 .(ةيطخ \¥) ءاوحو مدآ اياطخ يلحت نع ءاوحو ܟܠ انباتك رظنا ١-

 ܘ



 ههه
 قداص يكلم لوح

 نهاكلا وه تنأ " رومزملا يف انلوق ىنعم امو ؟قداص يكلم وه نم

 يكلم سقط وه ام ؟(5 :) ) ܀ زم) " قداص يكلم سقط ىلع دبألا ىلإ

 ميهاربا انيبأل هلابقتسا يف تناك ءقداص يكلم مسا اهيف درو ةرم لوأ

 ةيسعم ܒܦ( ܒ ܕܠܬ( ܕ ريموعل ردك 5 ܒܢܦ نيم < ܒܐ ܕܫ )ܠܒ

 :يتأي ܐܩ قداص يكلم نع ليق ةلباقملا هذه يفو .(¥ ܀ -) );:  £ ܒ

 .(ميلشروأ اهلعلو) ميلاش كلم هنإ - ١

 .ارمخو ازبخ مدق دقو ؛يلعلا هللا نهاك هنإ ١-

 .روشعلا هل مدق ميهاربا انوبأو .ميهاربا انابأ كراب هنإ ¥

 .ميهاربا نم مظعأ قداص يكلم نأ لوسرلا سلوب انملعم ررقيو

 رابتعا ىلعو .(¥ :7 بع) ريبكلا نم كرابُي ريغصلا نأ رابتعا ىلع

 تونهك نم مظعأ قداص يكلم تونهك نوكي يلاتلايو .روشعلا هل عفد هنأ

 :ةيلاتلا طقنلا ثيح نم كلذو



 .ةيناويح حئابذ سيلو ءارمخو ازبخ مدقي تونهك هنإ ١-

 ؛ينوراهلا تونهكلا سقط تناك «ةيومدلا وأ ةيناويحلا حئابذلاف

 اناطعأو .هتحيبذب حيسملا اهلطبأ دقو ؛حيسملا ةحيبذ ىلإ زمرت تناكو

 .قداص يكلم ةمدقت بسح .ءرمخو زبخ نم همدو هدسج داعصإ برلا

 طبس نم حيسملا تناك دقف .ةثارولا قيرط نع سيل تونهك هنإ ١-
 تونهكلا ذخأي ملف .تونهكلا هنم يذلا يوال طبس نم سيلو ءاذوهي

 .ديدجلا دهعلا ةنهك لكو .حيسملا لسر لك كلذكو .ةثارولاب

 .ةثارولاب تونهكلا نوذخأي ال

 دقو .ينورهلا تونهكلا نم ةجردلا يف ىلعأ ءقداص يكلم تونهك -؟

 ١(. بع) يف رمألا اذه لوسرلا سلوب انملعم حرش

 ...هللا نباب هبشم هنإ قداص يكلم نع ليق دقو

 التبد لوم لا: ههش + قي ܐܳܢ[ و تاهان ركذ ميقلا ؛رومألا هذه ܛܫ نم
 ' هللا نباب هبشم وه لب «ةياهن الو هل مايأ ةءادب ال ءبسن الب ءمأ الب «بأ

 ا 9 بع)

 .هللا وه قداص يكلم ناك الإو ءاهتيفرحب تاملكلا هذه ذخأن الو

 يف هللا نباب هبشم هنإ لوقن نأ عيطتسن ال ءفرحلا ةهج نم ىتح لب
 هنأ لوقن نأ عيطتسن الو .ءارذعلا يه مأ هل تناك حيسملا ܢܨ «مأ الب هنأ

 .يوامسلا بآلا وه بأ هل حيسملاف «بأ الب

 ...تونهكلا يف بسن الب «مأ الب َّ ܝܢܐ الب ناك امنإ

 ناك اذكهو .بسن وأ مأ وأ بأ نع ةثارولا قيرط نع هذخأي مل يأ
 ينب نم مه نيذلا امأو ' :لوسرلا سلوب هلاق ام قفاوي اذه لعلو .حيسملا

 ىضتقمب بعشلا اورشعي نأ ةيصو مهلف ,تونهكلا نوذخأي نيذلا يوال



 رشع دق (قداص يكلم يأ) مهنم بسن هل سيل يذلا نكلو ...سومانلا

 .(1:© :¥ بع) ° ميهاربا

 ...تونهكلا طبس نم ءنوره نم بسن الب اهانعم انه (بسن الب) يأ

 .سايقلا سفن ىلع مأ الب بأ الب ةرابع نوكتو

 3 :هلوقب حيسملا ىلع (تونهكلا يف بسن الب) ةرابع حضو دقو

 "نقاد بع ° حبذملا هنم ܠܟ مزالي مل رخآ طبس

 بسن نع ائيش انل ركذي مل سدقملا باتكلا نإف ءاذه ىلإ ةفاضإلاب
 .هفرعن بأ الب :هنع هلوقي هنأكف .همأ الو هوبأ وه نم الو ءقداص يكلم

 ؟اضيأ اذامو .اهفرعن مأ البو

 ...ةايح ةياهن الو َّ ܠ مايأ ةءادب ال

 ةءادب هل فرعن نأ نود «ةأجف هنم جرخو «ةأجف خيراتلا لخد هنأ يأ

 ءازمر نوكيلو ءام ةلاسر يدؤيل تقو يف رهظ امنإ .ةايح ةياهن الو ܐܢܐ

 .ابسن الو اخيرات هل فرعن نأ نود

 .همايأ ةفورعم .ةيدسجلا ةيحانلا نمف .ءحيسملا امأ

 ܒܨ هدوعص مويو ؛بيلصل ܢ | ىلع هتوم مويو «هداليم موي فورعم

 .ةياهن الو ةءادب الف «ةيتوهاللا ةيحانلا نم امأ .ءامسلا

 ...ةيتوهاللا

 ىف وأ () £ كت) يف ءاوس سدقملا باتكلا هركذ يذلا لك امنإ

 هيلعف .هسفن حيسملا وه قداص يكلم نأب لئاقلا يأرلا امأ

 ...تاصضارتعا



 ىلعو قداص يكلم هبش ىلعو هللا نباب هبشم :لوسرلا لوق اهنم
 سفن وه ناك ول امنيب ,() ¥; ) ܘ; ¥ :7 بع) ' قداص يكلم سقط

 .هتبتر ىلع وأ ؛هسقط ىلع ؛ههبش ىلع لوقي ناك ام ءصخشلا

 ...صخشلا سفن هنأ ىلع لدت الف ءامسألا ةمجرت امأ

 هنأ ينعي ال ؛«مالسلا كلم هنأب هتفيظو وأ ءربلا كلم هنأب همسا ةمجرت

 ...زمر درجم امبر «حيسملا

 .ابجع,ئوحت هللا مساب اهتلبص ثيح:نم ءامسألا.ةمجرتو
 ءايعشأو ؛(صالخ هللا) عشيلأو «(هوهي يهلإ) همسا ةمجرت يبنلا ايلياف

 وأ هللا مسا) ليئومصو «(هللا وه) هانعم (¥¥ يأ) وهيلاو «.(صلخي هللا)

 .(هللا عمس

 اهانعم (1 ١: دع) بآيلا سدقملا باتكلا يف ىرخألا ءامسألا نمو

 (¥ ١: ار) كلاميلاو ؛:ةرخص هللا هانعم (5 ١: دع) روصيلاو ؛بأ هللا

 .0) صالخ هللا اهانعم () © :5 مص ¥) عوشيلاو كلم هللا اهانعم

 تاروهظلا دحأ هنأ  همسا عقاو نم - ءالؤه نم ܠܥ ىعدي نأ نود

 نع انثدحت نإ تقولا انزوعيو ميدقلا دهعلا يف هلل

 .ميدقلا دهعلا يف ءامسألا نم ريثك يناعمو ءاضيأ ةكئالملا ءامسأ يناعم

 باتكلا ءاملع تريح ىتلا تايصخشلا نم قداص ىكلم ةيصخشو

 1 ¦ ..سدقملا

 اهزمر اهتهج نم انيفكي .ةضقانتم ءارآو «ةددعتم ءارآ اهيف تليقو

 انمهف اهيف اندوقي ءليصافت يف لخدن نأ نود ؛.حيسملا تونهك ىلإ
 ...اهددحي وأ سدقملا باتكلا اهدكؤي ال امنيب ءصاخلا

 .سدقملا باتكلا سوماق رظنا - ١
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 ܥܣ
 ةدايزب اراب نكت ال

 ؟' ةدايزب اراب نكت ال " :باتكلا لوق ىنعم ام

 ' ةدايزب اميكح نكت الو ءاريشثك أراب نكت ال ' :باتكلا لوق نإ
 3 هانعم سيلو ܥ ناسنإلا 9 هانعم سيل .(75 :/ ܐܠ

 ...انم هللا هبلطي يذلا ربلا نم ىلعأ اكولس كانه

 تابرضلاك تازفق نود ءهاوتسم يف ناسنإلا كلسي نأ هانعم امنإ
4 

 ..ةينيميلا

 ' لقعتلا ىلإ ىئتري لب ؛يغبني ام قوف ىئتري ال ° يحورلا ناسنإلاف
 ىستح ةحرد ةيجرد ܐܒܘܢ ؛ةالاغمب قيرطلا يف كلسي الو .(" 5 ور)

 ىلإ اهيف هعفدي «ةينيمي تابرضب ناطيشلا براحي نأ لهسأ ام هنأل .لصي

 .سأيلا وأ ةبآكلا يف عقيو اهيف رمتسي ال مث ؛هتايحور اهلمتحت ال تاجرد
 :نيرخآلا ةنادإو ءايربكلا يف عقي تاجردلا كلتل ةليلقلا هتاسرامم ءانثأو

 .لامكلا هل ديري ال ناك ول امك هفارتعا بأ ىلع رمذتلا يف عقيو

 ءودهب كلسأو .ةدايزب اميكح نكت ال .كسفن ينيع يف اميكح نكت الف

 .ايحور كبعتتو اهيف رمتست ال تازفق نودب «نأتو
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 هك
 ܕ ادوهي لوانت له

 ؟دهعلا سيمخ موي ذيمالتلا عم لوانت يطويرخسألا اذوهي له

 .ايتسراخفالا رس يف سيلو ,.حصفلا يف كرتشا هنأ ءابآلا ىري

 نم دحاو وه ' :هملسم نع حيسملا ديسلا لوق نم حضاو اذهو

 :ةرابعو .( ¥ 310 رم) ' ةفحصلا يف يعم سمغي يذلا .رشع ينثإلا

 ىطعأو سأكلا نم قاذو ءىطعأو ةزبخ برلا رسك هيف يذلا .همدو

 .(¥ܘ-¥¥ ; ) ) وك )١

 ناعمس اذوهيل اهاطعأو ةمقللا سمغف ' :انحوي ليجنإ يفو

 جرخ «.ةمقللا ذخأ امل كاذف ...ناطيشلا هلخد ةمقللا دعبف .يطويرخسألا

 .(".-55 :)¥ وي) ' اليل ناكو تقولل

 هل يعلو اسلت# |اسم 6 اثينإأو :ءةنمق] نيصغيأ ال٠ :«قؤواتتلا نس" يف ܐܠܕ

 نودب لوانتي نا ؛مدلاو دسجلا نم لوانت دق ناك ول اذوهي نأ عمو

 ءطقف حصفلا يف كرتشا هنأ نولوقي ءابآلا نأ الإ .(14¥-¥¥ : ) ) وك )١

 ....رشع دحألل هدهع برلا ىطعأو .هتميرج لمكيل جرخو



 ¥ ناميلسو نوشمش صلخ له

 ذخأو «ةمعنلا هنع تلختو ؛هرذن رسكو ءأطخأ نوشمش نأ ملعن نحن

 تاعفترم ىنبو ؛هؤاسن هتوغأ ناميلس نأ ملعنو ١١(. ضق) ريسأك

 ١١(. لم )١ هتكلمم برلا قزمف برلا دهع ظفحي ملو «نهتهلال

 ..هتبوت برلا لبقو ءصالخلا لان نوشمش نأ كش ال

 هب عنصو ؛هتايح رخآ يف هل عمس برلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ليلدلا نكلو .(¥‹ : 11 ضق) هتايح لوط هب هعنصي مل اميظع اراصتنا

 ةمئاق يف هعضو لوسرلا سلوب سيدقلا نأ نوشمش صالخ ىلع رخآلا

 .("” ١١: بع) ءايبنألاو ليئومصو دواد عم «ناميإلا لاجر

 ..هتبوت برلا لبقو ءصلخ دق اضيأ ناميلس نأ ينيقي يفو

 دوادل هللا دعو وه هصضالخ ىلع ربكألا ليلدلا نكل .ءيش لك يف دهزلا

 انأو ؛يمسال أتيب ينبي وه .. ` كب لا :هل لاق امنيح «هنأشب

 انك هنم عواتال نخر موكل قب تابرطر .سانلا بيضقب هبدؤأ
 .() ܘ - ) ¥ :¥ مص "؟) ' ...لواش نم اهتعزن



 يه َ ' هنم عزنت ال يتمحر نكلو ...هبدؤأ جوعت نإ ' :ةرابع

 .هصالخو «ناميلس ةبوتل برلا لوبق ىلع ليلد كش الب

6 
 ' اوئطخت الو اوبضغا ' ىنعم

 انل حيرصت يه (: زم) ' اوئطخت الو اوبضغا " :ةرابع له

 ؟(5١ :)¥ ور) ' بضغلل ًاناكم اوطعإ ' :ةرابع كلذك لهو ؟بضغلاب

 " هللا رب عنصي ال ناسنإلا بضغ ' نإ سدقملا باتكلا لوقي

 ' لاهجلا نضح يف رقتسي بضغلا " :اضيأ لوقيو .(¥+ ١: عي)
 ءيجت ال طخاس لجر عمو ءابوضغ بحصتست ال " :لوقيو .(9 :7 اج)

 .(¥&£ :¥¥ مأ)

 :نيينعمب ءابالا ܐܝܬ ܨܰܝܚܰܦ دقف ' اوئطخت الو اوبضغا ' :ةرابع امأ

 ةيحور ةقيرطب نوكي ثيحب ؛هللا لجأ نم سدقملا بضغلا امإ -أ

 .اضيأ هتقيرط يفو ؛هفده يف أسدقم ابضغ نوكي يأ .اهيف أطخ ال

 هفرتقا امو «هسفن يف ةدوجوملا صئاقنلا ىلع ناسنإلا بضغي نأ امإو-ب

 .لبقتسملا يف ئطخي هلعجي ال ؛هسفن ىلع اذه هبضغف ءاياطخ نم

 اناكم اوطعا لب ...مكسفنأل اومقتنت ال ' :لوسرلا لوقامأ

 ...' .بضقلل
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 سلو ءابقرصتي يكل هييسطتلا ناكم.ءاطغإ وق اعبط اهي. دوصقملاف

 .مكلخاد بضغلا اوبتكت ال يأ ...رقتسيل ناسنإلا لخاد اناكم هءاطعإ

 .فرصنيل الاجم هل اوحسفا لب «ماقتنالا يف ةبغرو دقح ىلإ لوحتيف

®) 
 ؟ ناصللا مأ صللا فدج له

 فدج مأ .طقف لامشلا صللا ؛هبلص تقو برلا ىلع فدج يذلا له

 ؟سودرفلا لان يذلا وهو كلذ فيكو ؟نيميلا اضيأ هعم

 ...برلا ىلع نافدجي ناصللا ناك رمألا ئداب يف

 ابلص ناذللا ناصللا ناك اضيأ كلذبو ' :يليجنإلا ىتم سيدقلا لوقي
 :اضيأ يليجنإلا سقرم سيدقلا لوقيو .(£1 :77 تم) " هناريعي هعم

 .(¥¥ ١٠١: رم) ° هناريعي اناك ܪܫܘ ابلص ناذللاو '

 :نيميلا صللا ناميإ ركذ يذلا وهف «يليجنإلا اقول سيدقلا امأ

 تنك نإ :ًالئاق هيلع فدجي نيقلعملا نيبنذملا نم دحاو ناكو ' :لاقف
 وأ " :الئاق هرهتناو رخآلا باجأف ." انايإو كسفن صلخف ,حيسملا تنأ

 (انيزوج) لدعبف نحن امأ ؟هنيعب مكحلا اذه تحت تنأ ذإ هللا فاخت ال

 ...' هلحم يف سيل ائيش لعفي ملف اذه امأو .هانلعف ام قاقحتسا لانن اننأل

 .(£¥-4%¥ :¥¥ ول) ' ...بر اي ينركذا ' :لاق مث
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 تقو تشثدح يتلا تازجعملا ,ءنيميلا صللا دنع لوحتلا ةطقن لعل

 ..بلصلا

 ..تملظا ءامسلاو ؛ءتققشت روخصلاو ؛«تلزلزت ضرألا ىأر املف

 فكف .هلجأ نم هتالصو هيبلاص نع حيسملا حفصب رثأت امك ...هبلق رثأت

 .رخآلا صللا اخبوم برلا نع عفادو ؛نمآ مث ...رييعتلاو فيدجتلا نع

 ...دعولا لانو ؛هركذي نأ ابلاط برلل هناميإ نلعأو

® 
 ؟ نادمعملا كش له

 مأ يتآلا وه تنأ ' :الئاق برلا ىلإ هذيمالت نم نينثا انحوي لسرأ امل
 ؟حيسملا صخش يف هنم اكش اذه ناك له .()4 :¥ ول) " رخآ رظتنت

 همادق قيرطلا دهمي ءاج يذلا كالملا ء.حيسملا يف كشي نأ لاحم- ١

 لكلا نمؤيل ءرونلل دهشيل ةداهشلل ءاج يذلا ' .(¥ ١: رم)
 .(¥ :) وي) ' هتطساوب

 هذه انحوي ىَدأ دقو .هفرعي ناك اذإ الإ ؛هل دهشي نأ نكمي الو

 هنع تلق يذلا اذه :ًالئاق ىدانو هل دهش انحوي " :ةوق لكل ةداهشلا
 ١: ١5(. وي) ' يلبق ناك هنأل ءيمادق راص يدعب يتأي يذلا نإ
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 ...دامعلا تقو يف ةحضاو هل هتداهشو هل انحوي ةفرعم ترهظو-؟

 يذلا هللا لمح وه اذه ' :لاق هيلإ البقم عوسي برلا ىأر املف

 راص لجر يدعب يتأي هنع تلق يذلا وه اذه .ملاعلا ةيطخ عفري

 .(١25و75 ١: وي) ' يلبق ناك هنأل يمادق

 :لاقف هتفرعم ىلإ هللا هدشرأ فيك انحوي حرشو ܐ

 لاق كاذ .ءاملاب دمعأل ينلسرأ يذلا نكل .هفرعأ نكأ مل انأو '

 دمعي يذلا وه اذهف ٠ .هيلع ارقتسمو الزان حورلا (§ ܡܐ يذلا يل

 " هللا نبا وه اذه نأ تدهشو تيأر دق انأو .سدقلا حورلاب

 .(¥&£ ¥ :) وي)

 ..هتيدومعم نم جرحت َّ ܢ هناميإو 4 انحوي ةفرعم لجأ نه و < 5

 هعنم انحوب " نإ باثكلا لوقي «هنم دمتعيل برلا ءاج امل كلذل

 ١(. £ :* تم) ' !؟يلإ يتأت تنأو :كنم دمتعا نأ جاتحم ܐܶܢܳܐ :الئاق
 ." رب لك لمكن نأ انب قيلي " :ةرابع عمس امل عضخ هنكلو

 ..دامعلا تقو ܬ | ) يذلا يهلإلا روهظلاب انحوي ناميإ دازو-ه

 ةمامح لثم الزان هللا حور ىأرف .هل ت تحتفنا دق تاومسلا '

 يذلا بيبحلا ينبا وه اذه :الئاق تاومسلا نم توصو .هيلع ايتآو

 ١(. ¥ ܕ ) 4 51 تم) ' تررس هب

 ..ملعُيو دمعُي حيسملا أدب امل ءىرخأ ةداهش انحوي دهشو-5

 وهف .ءسورعلا هل نم ' :لاقف هوربخأو هيلإ انحوي ذيمالت ءاج
 حرفي هنإف .هعمسيو فقي يذلا سيرعلا قيدص امأو .سيرعلا

 انأ ينإو ءديزي كاذ نأ يغبني .لمك دق اذه يحرف نذإ ...احرف

 . (¥ ) -¥ 4 ܥ وي)



 ...هيلإ هذيمالت لسرأو ءاضيأ دهش ءدامعلل موي يناث نم لب-٠

 افقاو انحوي ناك ًاضيأ دغلا يفو ' :دامعلا ةصق دعب باتكلا لوقي

 لمح اذوه :لاقف ءايشام عوسي ىلإ رظنف .هذيمالت نم ناثنإو وه
 ل »¥ 8 ܢ( وي) 1 عوسي اعبتف ملكتي ناذيملتلا هعمسف .هللا

 مأ يتآلا وه تنأ :هل نالوقي حيسملل نيذيملت انحوي لسرأ نذإ اذامل-/
 ؟رخآ ܐ

 امل َّ(¥ ١١: تم) نجسلا يف وهو نيذيملتلا نيذه لسرأ انحوي

 هذهب مهلسرأف .حيسملل هذيمالت ملسي نأ هتوم لبق دارأف .بيرق هتومو

 ناعمست امب انحوي اربخأو ابهذإ " :نيذيملتلل برلا لاق اذهل

 «نوعمسي مصلاو ءنوشمي جرعلاو ءنورصبي يمعلا :نارظنتو

 .(1-4 ١١: تم) ' يف رثعي ال نمل ىبوطو ...نوموقي ىتوملاو
 ...انحويل امم رثكأ نيذيملتلل ةلاسرلا هذه تناكو

 اذام " :ةبسانملا سفن يف سانلل برلا لاقف ءانحوي نع امأ

 مل :مكل لوقأ قحلا ...يبن نم لضفأو لب ؟ايبنأ ؟اورظنتل متجرخ

 "...نادمعملا انحوي نم مظعأ ءاسنلا نم نيدولوملا نيب نم مقي

 .(\ ) - 4 : ) ) تم)

 كشي ناسنإ ىلع ةداهشلا هذه برلا لوقي نأ لوقعملا ريغ نمو-؟9

 .هيف
 ܀܀

 :يهو حيسملاب انحوي ناميإ نع اهلوقن ىرخأ ةطقن كانهو



 ...همأ نطب يف وهو حيسملاب انحوي فرعت-٠

 - تاباصيلأ ةسيدقلا نأ فيك سدقملا باتكلا لجسي كلذ يفو

 اذوه " :اهتراز امل ءارذعلا ميرم ةسيدقلل تلاق  انحويب ىلبح يهو

 يف جاهتباب نينجلا ضكترا ءينذأ يف كمالس توص راص نيح
 .ءارذعلا نطب يف يذلا نينجلا انحوي ضكترا .(£& ١: ول) "ينطب

 نطب نمو " :هلوقب اذه ىلع برلا كالم بيجي ؟كلذ هل حيتأ فيكو

 ١: ١5(. وي) ' سدقلا حورلا نم ئلتمي همأ

 اونظت ال ' :لوقي ٠ :مداسلا سيئر هنوكو «مالسلل حيسملا ةبحم عم فيك

 | 191 ءامالس يقلأل تنئج ام .ضرالا ىلع امالس تلال تنع يل

 .(¥ܘّ £ ٠١: تم) "...هيبأ دض ناسنإلا قرفأل تئج

 ةلودلا نم فيسلا اهدض ماق ىتح ؛ةيحيسملا تماق نأ ام ءالعفو

 يتأت " :برلا لوق ققحتو .نيينثولا ةفسالفلا نمو ءدوهيلا نمو «ةينامورلا
 ١5: ١(. وي) ' هلل ةمدخ مدقي هنأ مكلتقي نم لك نظي اهيف ةعاس

 .كلذ ىلع ليلد ءنيطنطسق مكح ةيادب ىلإ رمتسا يذلا داهشتسالا رصعو



 ءاضعأ ضعب ناميإ ببسب  تويبلا يف ىتح  ماسقنا ثدح كلذك

 .نينمؤم ريغ نيرخالا ةرسألا ءاضعأ ءاقب عم .ةرسألا

 تثسمنولا+.وضون وأ ؛هعولبأ هدض فكقيف «ةيحيسملاب نبالا نمؤي الثمف

 نم نيب ةرسألا لخاد ماسقنا ثدحي اذكهو ءاهمأ اهدض فقتف ةيحيسملاب

 مسقني " :لاق امبسح ءاهضراعي نمو اهئاضعأ نم يحيسملا ناميإلا لبقي
 .مألا ىلع تنبلاو «.تنبلا ىلع مألاو .بألا ىلع نبالاو «نبالا ىلع بألا

 .(ܘ + : )¥ ول) ' اهتامح ىلع ةنكلاو ءاهتنك ىلع ةامحلاو

 نع دتريل هتيب لهأ نم ةديدش ةبراحم دجي نمؤملا ناك ام اريثكو
 نم .هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأو ' :هثيدح اعباتم برلا لاق كلذلو .هناميإ

 .("757 ٠١: تم) "...ينقحتسي الف ينم رثكأ امأ وأ ܐܸܢܵܐ بحأ

 تالماعملا يف فيسلا سيلو .ناميإلا دض فيسلا نع ملكتي ناك

 ..ةماعلا

 ;(#£ )+ تم) " افيس لب ܐܩܠܐܚ يقلأل تئج ام " :هلوق نإف اذهلو
 يبأ مادق اضيأ انأ هركنأ «سانلا مادق ينركني نم ' :هلوقب ةرشابم هقبس
 ܨ 6: ܝ ' تاومسلا يف يذلا

 ...ةيحيسملا ةيحورلا ئدابملا قيبطت يف رمألا لخدي دقو

 عوضوم يف اهمأو ةنيدتملا ةيحيسملا تنبلا نيب ماسقنا ثدحي دقف
 هيبأو نبالا نيب مادطصالا سفن ثدحي دقو .ةنيزلاو سبالملا يف ةمشحلا

 .موصلاو ةحصلا عوضوم يف وأ ؛ءسيركتلاو ةسينكلا ةمدخ عوضوم يف

 لهأ ناسنإلا ءادعأ :نكيو ءيحيسملا كولسلا دونب نم ىصحي ال اميف وأ
 هتظع ىف ديسلا لوقيف «ءسانلا نيب ةيداعلا تالماعملا ةهج نم امأ ...هتيب
 :لبجلا ىلع

 .(5 : ܘ تم) ' نوعدي هللا ءانبأ مهنإف ءمالسلا يعناصل ىبوط '
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 رشباملو .( 41 شأ) مالسلا سيئر :حيسملا ديسلا ىعد دقو

 لاق وهو .() £ :¥ ول) " مالسلا ضرألا ىلعو " :اولاق هداليمب ةكئالملا

 لاقو .(¥¥ :) £ وي) ' مكيطعأ انأ يمالس .مكل كرتأ يمالس ' :هذيمالتل

 ' مالسلا نوعنصي نيذلا نم .مالسلا يف عرزي ربلا رمث ' :سدقملا باتكلا

 ' مالسو حرفو ةبحم ' :حورلا رامث نم ليقو .(18:”عي)

 ١١(. :5 لغ)

$£ 
 ؟ ةقرس لبانسلا فطق له

 نوفطقي اوعاج اذإ .عورزلا نيب نورئاس مهو حيسملا ذيمالت ناك
 نم اوذخأ مهنأل ؛ةقرس كلذ ربتعي لهف .(١؟ :¥ رم) نولكأيو لبانسلا

 ؟هنذإو هملع نود مهريغ لام

 ...هب حرصت تناك ةعيرشلا نأل ,ةقرس كلذ نكي مل

 ابنع لكف ءكبحاص مرك تلخد اذإ ' :ةينثتلا رفس لوقي كلذ يفو

 عرز تلخد اذإ .لعجت ال كناعو يف نكلو ,كتعبش كسفن ةوهش بسح

 ' كبحاص عرز ىلع عفرت ال الجنم نكلو .كديب لبانس فطقأف ءكبحاص
 يفو «ةيدوهيلا ةعيرشلا يف احرصم ناك نذإ .(55:84 :¥¥ 3)
 نكلو «لبانسلا نم فطقي عاج اذإ رئاسلا نأ «؛ةفولأملا ةيدوهيلا تاداعلا

 .اهنم هعم ذخأي ال



 كلذلو ١(. :) \ تم) اولكأو اوفطق اوعاج امل :ذيمالتلا هلعف ام اذهو

 يف اذه اولعف مهنأ ىلع امنإو ؛كلذ ىلع موللا مهيلإ نويسيرفلا هجوي مل

 ءابةقررسلا

 انزح ديزي ءاملع ديزي نم

 ١: ١8(. اج) " ًانزح ديزي ًاملع

 ...ناسنإلا ركف بعتت يتلا .ةراضلا تامولعملا دصقي باتكلا

 ؛ةيحور ابورحو تاوهش هل بلجتف ناسنإلا اهفرعي تامولعم كانه
 امبرو ءاكوكش هل بلجت فراعمو تاءارق كانهو .تفرع ام ينتيل لوقيف

 هتبحم ىلع رثؤتف ءاهفرعي امبر ىرخأ تامولعمو .هناميإ ىلع رثؤت
 .تفرع ام ينتيل لوقي كلذ لك يفو .مهنيدي هلعجت وأ ءنيرخآلل

 ...هتاءارقو هفراعم يف ناسنإلل طباض كانه نوكي نأ يغبني كلذلو



 نينيعلا حتفت فراعم كانهو .هتفرعم دحأ لكل زوجي ءيش لك سيلو

 ةيسفن ةلاح يف وأ ؛ةنيعم نس يف ءاهفرعي نأ هحلاص نم سيل رومأ ىلع

 .خلأ ...ايركف وأ ايحور جوضنلا لبق وأ «ةنيعم

 ." انزح ديزي ءاملع ديزي نم ' :ميكحلا لاق اهلاثمأو هذه نع

 ..عيمجلل حوتفم ملعلا بابف «ةعفانلا رومألا يقاب يف امأ

 ܩܥ
 ؟ لكلا ىواستي له

 )5 11 ܗ ١ تم) همركل اعف واتس يذل ركل ايحاص لك يف

 ؟توكلملا يف ىواستيس لكلا رجأ لهف .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف

 7:١5 ١(. تم) هلامعأ بسحب دحاو لك يزاجي ليق دقف .الك

 لاقو .("-ه :¥ ور5١2 :1” زم) يف تدرو ةرابعلا هذه سفنو

 ' هلمع نوكي امك دحاو لك يزاجأل ...اعيرس يتآ انأ اه " :حيسملا ديسلا
 , نا 117 3

 ًاريخ نإ ' فلتخت مهتازاجم كلذل .فلتخت سانلا لامعأ تناك املو
 ' مهلامعأ رفس يف بوتكم وه ام بسح ' َّ() £ :)¥ اج) ' ارش وأ
 .() ' 7١: ؤر)



 .ةبوقعلا يف نوفلتخي رارشألاو .ةأفاكملا يف نوفلتخي راربألا

 ܠ 23 متجت نع ܐܒܢ ܐܠܢ نأل* زاؤبألا نع ليق دقف

 ةضفارلا ةنيدملا نع برلا لاقف رارشألا نع امأو ١5: 4١(. وك )١

 ةلاح كانه نذإ ٠١: ١5١(. تم) ' ةنيدملا كلتل امم الامتحا رثكأ ةلاح
 09: )04 3 ةيج نع 0 1 3

 .() ) :\ 4 وي) ' مظعأ ةيطخ هل كيلإ ينلسرأ يذلا '

 ...يهلإلا لدعلا بساني رمأ «باوثلاو ةبوقعلا فالتخاو

 ؟لثملا اذه يف ءيواستلاب ءارانيد اوذخأ لكلا نأ ىنعم ام نذإ

 ...ةجردلا يف سيلو ءتوكلملا لوخد يف نوواستي امنإ

 نكلو .هتايح نم ةظحل رخآ يف بات يذلا ىتح ؛توكلملا لخدي لكلا

 يذلاو .ةئام نطهأ يذلا .هلمع بسح لاني دحاو لك توكلملا لخاد

 .هلمع بسح دحاو لك .نيثالث ىطعأ يذلاو ءنيتس ىطعأ

 كر
 ؟ دغلل يذلا انزبخ مأ انفافك انزبخ

 2" انفافك انزبخ ' :لوقي ضعبلاف .ةيبرلا ةالصلا تامجرت فلتخت

 ؟حصأ امهيأف ." دغلل يذلا انزبخ " :لوقي ضعبلاو

¥ 1 



 ىتحو ؛ىنعم نم رثكأ لمتحت (سويسوأ يبيإ) ةينانويلا ةملكلا نإ
 ...ةملكلا هذهل مهتمجرت يف اوفلتخا لوألا ةسينكلا ءابآ

 :موريج سيدقلاف

 .يرهوجلا زبخلاب اهمجرتي (01821ع اتاكلوفلا) ةينيتاللا هتمجرت ىف

 .62114121[51155 0720 ةداملا قوف وه يذلا زبخلاب وأ

 .سوناجيروأ ةمالعلا ةمجرت تناك موريج ةمجرت سفنو

 هان“ 0011 طمع20 فافكلا وأ ءيمويلا زبخلا يه اهتمجرت نإف ؛.(2)ص صين

 .})0110111 1105111121 011010131127 ةينيتاللابو

 ܨܘ ܟܢܐ زيخلا ةرابع اه مدختسب .مفلا يبهذ انحوي سيدقلاو

 .(8 ةرقف ̄ ) 4 ةلاقم) ىتم ليجنإل هحرش يف كلذو (فافكلا)

 يذلا انزبخ ' لوقت ءتامجرتلا رهشأ نم ܨܬ ܕ «ةيطبقلا ةمجرتلاو

 .' ܠܫ

 . 121150 5123110310 ا/ 1 ةيزيلكنإلا ةمجرتلاو

 يفو هانا 0811 عدلا (فافكلا) يمويلا زيخلا :صنلا يف ركذت

 .ْ 01 0111 2120 101 1077 (دغلل يذلا وأ) لوقت شماهلا

 ...يوغل ثحب يف مكعم لخدأ نأ انه ديرأ تسلو

 1- مصمعاعمأ (1151181)7] )7001 لمآ. 5, 18,19
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 ..ةيبرلا ةالصلا اوحرش نيذلا ءابآلا لاوقأ يقاب دروأ وأ ديرأ تسل امك

 ...مكديفي ¥ فوس اذه لكف

 ...تامجرتلا عارصل اتقو .ةالصلا تقو نوكي نأ دوأ الو

 ىلع يطغي يكل ءاهلضفي يتلا ةمجرتلاب هتوص مهدحأ عفري ثيحب

  :ليضفأ وه ام فرعي هنأ رهظيل وأ .ةالصلا ءانثأ نيقابلا تاوصأ

 كلذ يف ةالصلا نوكت الإو ...نورخآلا هعبتي يكل ةودقو اميلعت ىطعيل

 مهفن نأ انه يفكيو .انتايحور يف هديرن ال يذلا رمألا !...يلدج يملع
5 

 :يهو ةالصلا تقو انعفنت ةيساسأ ةقيقح

 .انتيدبأل مزاللا يحورلا زبخلا وه هبلطن يذلا زبخلا

 :ةيتآلا طقنلا انمامأ عضنو اذه لوقن

 ةصاخ اهنم ىلوألا تابلط ثالثلا :تابلط ¥ لمشت ةيبرلا ةالصلا-١

 ...كتئيشم نكتل ءكتوكلم تأيل ءكمسا سدقتيل :يهو هللاب

 ...انزبخ :اهلوأو ءانب ةصاخ ةيقابلا تابلط عبرألاو

 ءانتابلط لوأ وه يداملا زبخلا نوكي نأ لوقعملا ريغ نمو
 .ريرشلاو براجتلا نم ةاجنلا بلط لبقو ءاياطخلا ةرفغم لبق هبلطن

 نولكأت امب مكتايحل اومتهت ال " :برلا لوق عم ضراعتي اذه نأ ܐܩܠ
 هذه نإف ...برشن اذام وأ لكأن اذام نيلئاق اومتهت ال ...نوبرشت امبو

 اهلك هذهو .هربو هللا توكلم الوأ اوبلطا نكل ...ممألا اهبلطت اهلك

 لم ةكئانيملا ماعطلل ال | ܟܐ 2007 8 ا تمر , مكل دازت

 .(¥¥ :5 وي) ' يقابلا ماعطلل

 ...هبلطنلف زبخلا انزوعي ناك نإ .كلذ عمو - "*

 ...دغلل امب متهن الو «يمويلا زبخلا ٍذئنيح بلطن نكلو
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 يف معنتلا سيلو ءزبخلا درجم بلطن انه اننأ نيركاذ ܢܿܦܠ يبهذ

 .ةمعطألا

 ؟دئنيح دصقن اذام .دغلل يذلا انزبخ انلق نإ- £

 ةايحلل مزاللا ءانتيدبأل يذلا ءانحاورأل مزاللا زبخلا دصقن

 ...دغلل «ةلبقملا

 ةالصلاك حورلا ءاذغ لك بلطن نأ انبولق يف عضن انهو

 نا ܐܒܠ | تب لوزاستتلا كى :هللاي قاصتلالا و هللا ةيحمكو «لماكلاو

 .ةسدقملا

 .ةبلطلل اهمهف يف ةيحور تناك ةيطبقلا ةمجرتلا نأ انه ظحالنو

 ؟نودصقي اذامف ' فافكلا وأ يمويلا " ضعبلا لاق نإو-ه

 ةجرد هذهو) ...مهصقني نايك نإ ܕܠܐ زيخلا نودصقي

 .(ةصقان

 يف اوعقي ال ىتح صقني ال :مهفافكل مزاللا يحورلا زبخلا وأ

 دجملا يف اوعقي ال ىتح مهاوتسم نع ديزي الو ءروتفلا وأ ةيطخلا

 ...رورغلاو لطابلا
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 هك
 10 1 ىتح توملا نوقوذي ال

 نوقوذي ال اموق انهه مايقلا نم نإ مكل لوقأ قحلا " :برلا لاق
 ١(. :4 رم) " ةوقب ىتأ دق هللا توكلم اوري ىتح توملا

 ؟هدصقي توكلم يأ ؟اذه ثدحي نأ نكمي فيكف

 ؟" توكلملا ' ةملك ىنعم ام مهفن نأ انه مهملا

 ناك ءادفلا لبق هنأ فرعن نأ انيلع ءاذه مهفنل ؟نذإ دوصقملا وه امف

 يتلا يه ةيطخلا تناكو .(7܀+ ١5: وي) ملاعلا اذه سيئر وه ناطيشلا

 :كلمي برلا أدب ءادفلاب نكلو.(7١و54١ :5 ور) توملا ةيطخلابو كلمت

 نم سانلا صشلخو «ناطيشلا ديفو .((9 زم) " ةبشخ ىلع كلم برلا ١

 .توكلملا أدبو .توملا

 ...ءادفلاب ناميإلاب رشتنا يذلا هللا توكلم وه نذإ دوصقملا

 .نينمؤملا ةعامج ىلإ «هللا ةكلمم ىلإ ءالؤه مضنيف ;(£¥ :¥ عأ)

 لح نيح يلاعألا نم اهوسبل يتلا ةوقلاب «ةوقب توكلملا اذه ىتأ دقو

 لوسرلا سلوب داهشتسا لبق ةليلق تاونس يف اذإو .مهيلع سدقلا حورلا

 .كاذتقو فورعملا ملاعلا تاهج لك يف رشتنا دق توكلملا ناك .م17 ةنس
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 ...ليجلا كلذ نم سانأ هآرو .ةوقب ىتأ دق هللا توكلم اذإو

 نامزلا ةياهن تامالع

 ¥ .تبرتقا دق ملاعلا ةياهن نأ اهب فرعن يتلا تامالعلا يه ام

 .ةبيرق خيراوت نوعضيو «ملاعلا ةياهن نع نوملكتي نيريثك

 :سدقملا باتكلا يف تدرو يتلا تامالعلا انه ركذنس

 حيسملا ܠܝܩ وأ لاجدلا حيسملا ءيجم

 مكنعدخي ال ° :لوسرلا سلوب سيدقلا لوق يف ادج حيرص رمألا اذهو
 .الوأ دادترالا تأي مل نإ ؛(حيسملا) يتأي ال هنأل ءام ةقيرط ىلع ܠܟܐ

 ىعدي ام لك ىلع عفترملاو مواقملا ؛كالهلا نبا .ةيطخلا ناسنإ نلعتسيو

 هنأ هسفن ارهظم .؛هلإك هللا لكيه يف سلجي هنأ ىتح .ادوبعم وأ ܐܛ

 هنيجم يذلا .هئيجم روهظب هلطبيو .همف ةخفنب برلا هديبي يذلا ...هلإ

 يف مثإلا ةعيدخ لكبو ةبذاك بئاجعو تايآبو ةوق لكب ءناطيشلا لمعب
 .() .-¥ :¥ ست ¥) " نيكلاهلا

 ةوقب لاجدلا اذه اهلمعيس يتلا تازجعملا ةجيتن ميظعلا دادترالا

 .يقيقحلا ناميإلا نع نودتريو .ءنوريثك هب نمؤيف :ءناطيشلا
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 :اضيأ (هلنعيقو.(3 اذ“ نمش 7):قباسلا ܢܠ ئيف دادترالا اًذه-ذرو دقو

 ناميإلا نع موق دتري ةريخألا ةنمزألا يف هنإ ًاحيرص حورلا لوقي '
 دادترالا اذهو ١(. :5 يت )١ ' نيطايش ميلاعتو ةلضم ܐܒܐ نيعبات

 :لوقي برلا نإ ىتح ءايساقو اماع نوكيس

 نيراتخملا لجأل نكلو .دسج صلخي 8 رصقت مل ولو '
 ١١(. :£ تم) ' مايألا كلت رصقت

 دادترالا اذه نكلو ܗܝ ܐܳܒ يف تثدح دق ةريثك تادادترا 0 عمو

 :ءانطل اير لاقل .دعب ثدحي مل ؛لاجدلا تازجعم ةجيتن وه يذلا «ماعلا

 ةميظع ܝܐܢ نوطعيو ؛ةبذك ءايبنأو ؛:ةبذك ءاحسم موقيسو ܕ ¥

 .(¥£ :¥£ تم) اضيأ نيراتخملا نكمأ ول اولضي ىتح .ءبداجعو

 مايألا كلت نع برلا لاقو .دادترالا بابسأ نم نوكيس اذه لكو

 ' ممألا لضيل جرخيو .هنجس نسم ناطيشلا لحي ' ةبعصلا
 .(66وال : + ؤر)

 ...حيسملاب مهناميإ يأ .دوهيلا صالخ يه ىرخأ ةمالع *

 نع لوسرلا سلوب سيدقلا ملكت املف ...ممألا ةنمزأ ةياهن يف كلذو
 ةنوتيزلا ميعطت " يأ «ناميإلا يف ممألا لوخد مش ءالوأ دوهيلا ناميإ

 مه نيذلا ءءالؤه معطي ىلوألاب مكف ' :لاق ." ةيلصألا ةنوتيزلا يف ةيربلا
 يف لاق مث .(¥ £- ) 1 ; ) ) در) ' ةصاخلا ا

 هب ا ا را ابارك تلصح دق ةواسقلا نإ ..." ةحارص

 دصقي .(1¥ ܕ ¥ ܘ :) ) ور) ' 1 .ممألا

 .حرش امك ناميإلا يف مهلوخدب يحورلا صالخلا
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 ...ةعيبطلا لالحنإ يه ةريخأ تامالع *

 رمقلاو .سمشلا ملظت ,مايألا كلت قيض دعب تقوللو " :برلا لوقي

 ' عزعزتت ءامسلا تاوقو ء.ءامسلا نم طقست موجنلاو .هءوض ىطعي ال

 ١5(. تم)

 ...ءامسلا يف حيسملا ةمالع روهظ يه ةمالع رخآ *

 نبا ةمالع رهظت ذئنيحو ' :برلا لوقي «ةعيبطلا ىوق لالحنإ دعب
 ءامسلا باحس ىلع ايتآ ناسنإلا نبا نورصبيو ...ءامسلا يف ناسنإلا

 نوعمجيف .ءتوصلا ميظع قوبب هتكئالم لسريف .ريثك دجمو ةوقب
 .ةياهنلا انهو ١5(. تم) "'...هيراتخم

 :تامالعلا هذه ىلع قيلعت

 مل يلاتلابو ؛هتازجعمو لاجدلا روهظ نآلا ىتح متي مل هنأ حضاو

 أدتبم يهف بورحلا رابخأو بورحلا ةلأسم امأ .بئاجعو نايآ نوعنصي
 .(/ 70 ܝ عاجوألا

®“ 
 يبنلا ىسوم توم ربخ

 درو فيكف .؛ةسمخلا ىلوألا رافسألا بتاك وه يبنلا ىسوم ناك نإ

 ;: 6 ° 1. £ ܫ هتوم ربخ اهيف

^) 



 لوأ يف عضوي مل هنكلو .نون نب عوشي هبتك ربخلا اذه يعيبط
 .ىسوم ةصق لماكتتل ةسمخلا رافسألا رخآ يف لب عوشي رفس

 ."...ىسوم توم دعب ناكو ":عوشي رفس ةيادب عم قفتي وهو
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 باتكلا ةمدقم

 :مسا تحت ܢ هذه ةعومجم ردصأ نأ تدرأ امنيح

 نوكتل «باوبأ ىلإ اهتمسق مث .اماع نيرشع نم رثكأ ىدم ىلع اهنع
 :اعم ةسئاحتم نان لك ةلكسأ

 باتكلاب ةصاخلا ةلئسألا نع ةعومجملا نم لوألا ءزجلا ردصو

 .سدقملا

 نكعنلا «نيريتكلا نا وفأ ىلع رركتت املاط ألا ةدع نيعيرا :لمش ةكو

 .باهسإلا نم ءيش يف رخآلا ضعبلاو ءراصتخا يف هنع بيجأ اهنم

 15 يف الاؤس نيعبرألا ةباجإ تناكف .ديدشلا زيكرتلا نيتلاحلا يف ىعورو
 ,طقف ܪܒ

 نأ لبق هتعبط ةداعإ ىلإ انررطضاو .ةعرسب لوألا ءزجلا ذفنو
 .كيدي نيب يذلا يناثلا ءزجلا ردصي

 لغشت يتلا نم ةيدئاقعو ةيتوهال ةلثسأ لمشي يناثلا ءزجلا اذهو

 لهس بولسأ يف نوكت نأ ناكمإلا ردق ىلع اهيف انيعار ءسانلا لوقع
 ...لكلا همهفي نأ نكمي

 .باتك نم رثكأ ىلإ جاتحت اندنع ةعمجتملا ةيتوهاللا ةلئسألا نأ ىلع

 .سدقملا باتكلاب ةصاخلا ةلئسألا كلذكو

 .ديدج باب يف ةعومجملا نم ثلاثلا ءزجلا نوكي نأ ديرن اننكل

/\ ¥ 



 ةصاخ ىرخأو «ةمدخلاب ةصاخ ةلئسأو «ةيعامتجالا يحاونلاو ةرسألاب

 ...ةماع ةلئسأ دجوتو .ءادفلاو حيسملاب ةصاخ ةلئسأو ؛ءسوقطلاب

 .ةيهورلا ةلتسألاب اصاخ 306 )ܕ 3 ܕ ابلاغ

 يفو «بابشلا طيحم يف ةصاخبو «هتلاسر باتكلا اذهل نوكت نأ وجرن
 ...لأسي نم لكلو «ةينيدلا دهاعملا ةبلطلو ؛ةمدخلا

 ثلاثلا هدونش ابابلا
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 لك يف رّيخم وه لهف ءاريخم ناك نإو ؟رّيسم مأ رّيخم ناسنإلا له
 ܘܨ ܨ

 .اهيف اريخم هسفن ناسنإلا دجي ܠ رومأ كانه

 بعشلاو هيف دلو يذلا نطولا ةهج نم ًارّيخم نكي مل ناسنإلا نإ ًاقح
 تطاحأ يتلا ةئيبلا عونو ءهادلو نيذللا نيدلاولا ةهج نمو «هنيب أشن يذلا

 .اهب لموع يتلا ةيبرتلا عون كلذكو هيلع اهريثأتو هتلوفطب

 نكي ܟܠܕ .ىثنأ وأ ناك اركذ ؛هسنج ةهج نم ارّيخم ناسنإلا نكي ملو
 نسعي 30095 زذو هد 5 وأ هلوطو .هنولو هلكش ةهج نم اريخم

 .خلا ...هيدلاو نع هثرو امو ءاهنم مرح يتلا وأ هل تحنُم ينلا بهاوملا

 .كش الب رّيخم وه «ةيبدألا هلامعأو هتافرصت يف ناسنإلا نكلو

 وأ ملكتي نأ عيطتسي .هلمعي ال وأ لمعلا اذه لمعي نأ عيطتسي

 ءاهثرو امم ةريثك ءايشأ حلصي نأ - دارأ نإ  عيطتسي هنإ لب .تمصي

 .ةيبرتلاو ةئيبلا ريثأت نم هل ضرعت امم ريغي نأو

/ 1% 



 يضاملل ةرياغم ةديدج ةايح أدبيو ءابناج هلك يضاملا يقلي نأ هنكمي

 ذنم اهل ضرعت يتلا ةقباسلا تاريثأتلا لك نم اهيف صلختي .هلك

 ; 43 ف

 ةئيبلا تاريثأت نم اوررحتي نأ مهربك يف اوعاطتسا سانأ نم مكو

 قاطن يف مهلوخدب كلذو .مهرغص يف مهب تطاحأ يتلا ةثارولاو ةيبرتلاو

 ذيثأتب ܙ وأ «ةرشعلاو ةقادصلا وأ «ةءارقلا قيرط نع «؛ةديدج ىرخأ تاريثأت

 ثدح امك .تاعامتجالاو نيدلا ريثأتب وأ ءددج نيملعمو نييحور نيدشرم

 ةيحور ةايح يف اوأشن مهريغ وأ ءاوباتو ةعئاض ةايح يف اوأشن صاخشأل

 .اولضو

 . اضن بهاوملا ةهج نم ىتحو

 .مادختسالا مدعب اهعضي نأ 1903 يتلا بهاوملا يمني نأ هنكمي

 ةسرامملاب ليلقلا اذه دهعتي نأ عيطتسيو ءبهاوملا ليلق اناسنإ نوكي دقو
 يف ريصيو «؛هدنع نكت مل بهاوم بستكي وأ «هبهاوم ربكتف مامتهالاو

 ,ةدهأا وم لطعأ ; افؤه وم 31; 015 ܐܳܒ( لاح

 .رّيسم ال رّيخم ناسنإلا نأ ىلع لدت ةريثك رومأ كانهو

 .ريخم ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةيهلإلا ةيصولا دوجو نإ - ١

 ىنعم امف ؛هتيرح الو هتدارإ كلمي الو ءارّيسم ناسنإلا ناك نإ هنأل
 ءاهيف ريسلا نع ازجاع ناسنإلا ناك نإ ةيصولا ةدئاف امو !؟نذإ ةيصولا

 رعاشلا يأر ىلعو !؟يسكع هاجتا يف هنم مغرلا ىلع ارّيسم ناك نإو

 : لاق يذلا

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاقو افوتكم ميلأ يف هاقلأ
 ةيصولل موزل الف ؛ةيصولا قيرط يف اريسم ناسنإلا ناك نإ ىتحو

 !!دجوت مل وأ ةيصولا تدجو «تاذلاب قيرطلا اذه يف ريسيس هنأل «نذإ



 ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةيصولا دوجو نأ وه يقطنملا رمألا نكلو

 هدهاشن ام اذهو .اهعبتي ال وأ هللا ةيصو عبتي هتيرح يف وه ءرّيخم

 .دارأ نإ اهاصعي وأ .دارأ نإ هللا اياصو عيطي نأ ناسنإلا ناكمإب ...العف

 .رايتخالا ةيرحو ةدارإلا ةيرح هبهو هللا نأل

 .هيف ريسلا ىلع همغري مل هنكلو ءريخلا همامأ عضو

 .ريخم ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةيطخلا دوجو - ؟

 وحن هريسي هللا نأ لوقعملا نم لهف ءاريسم ناسنإلا ناك ولف

 رمأ اذه نإ .اشاح !؟اهباكترا يف هعم اكيرش نوكي كلذبو ؟ةئيطخلا

 .حلاصو سودق وه يذلا هللا ةعيبط عم اقلطم قفتي الو ...لقعلا هلبقي ال

 .ةيطخلا كرتو ةبوتلا ىلإ سانلا لك وعديو «هيلع قفاوي الو رشلا هركي

 يأ .هتدارابو هرايتخاب اهلعف دق ناسنإلا نوكي 0

 نوكي ىرحألابو ىلوألاب هنإف ءرشلا لعف يف ارّيخم ناسنإلا ناك نإو

 كردتو ةبوتلا ىلإ هجتي نأ يف اضيأ ارّيخمو ءريخلا لعف يف ارّيخم

 .مهرايتخا ىلإ مهكرتي هنكلو .ةبوتلا ىلإ عيمجلا وعدي هللاو .ةيطخلا

 .نوبوتي ال وأ نوبوتي

 .ريخم ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةنونيدلا دوجو -*

 .هلعفي اميف رّيخم ناسنإلا نأ ىلع ليلد باوثلاو باقعلا دوجو درجم

 يف نكي مل ام ناسنإ ىلع مكحي ال نأ ءلدعلا دعاوق طسبأ ܒܒ

 هل مكحي ال ؛ةدارإلاو ةيرحلا مادعنا تبث نإف ادي ريا رك ةافاع دقاق ردت

 .ةيرح ¥ ثيح ةيلوؤسم ال هنأ ذإ ؛هيلع وأ

 ام «يدبألا باذعلاب ئطاخ ىلع هللا مكحي نأ نكمي ال اذه ىلع ءانبو

 .هبكتراو ئدرلا كولسلا هسفنل ءاش دق هرايتخا لماكب ناسنإلا اذه نكي مل



 اذكه ܘܢ! ܨ نم هل نوكت ام ردق ىلعو .هلمعو هتدارإ ءازج هسفنل ذخأف

 .هتبوقع نوكت

 350 8535 ` بتذ 35 ١ كسك اناسنإ هللا 7 6 "لاحم

 ܠ

 ܝ 1 ܒ .هتبغرو هتادرإب هرايتخاب

 : تاظحالم عبرأ مدقن نأ دون ءاريخأو - ؛

 ܙܶܠ ”نيعا ܪܚ ܪܪ ܝܕ ديخلا“ قع ناسنإ لك ثحي-هللا نإ ةلوأ
 0 لكي ܙ ܒܘܫ ܩܠܕ ةانيآالاو ةريقحت رملا* وأ 'ءريمتكلا قوارط ؛قح ܧܐ ܟܚ

 .لبقي ال وأ لبقي هرايتخا ىلإ هكرتي كلذ عمو .ةمعنلا

 .اهباكترا نم عنميو «ةنيعم رورش فاقيإل انايحأ لخدتي هللا نإ :ايناث
 .باوت هل نوكي الو ءرشلا اذه كرت نمل لضف نوكي ال ةلاحلا هذه يفو

 ىلإ رشلا لوحي وأ ؛هسفنب رومألا هللا رّيسُي ,حلاصلا لجأ نم ءانه

 كلميو رّيخم وهف هتافرصتو ةيداعلا ناسنإلا رومأ يقاب يف امأ .ريخ

 .هتدارإ

 د ب هكدا راب نير هنأ ىأ .هقذا_اب هبقدا رإ .ةابسنإلا دقفي دق ءاقلاق

 ام لعفيو دعب اميف اهل عضخي ءاعبط وأ ةداع ريصت نأ ىلإ «ةنيعم ةيطخل
 ..ةدارإ ريعب همامأ هنأكو ءعبطلا اذه هديري

 وهو ناسنإلا اهلعف «ةقباس ةدارإ نع تببست «ةدارإ مدع اهنكلو

 .ريخم

 ام ردق ىلع .ريخألا مويلا يف ناسنإ لك بساحيس هللا نإ :اعبار
 .رايتخاو ةداراو ةيناكمإ نم هيدل ام ردق ىلعو «كارداو لقع نم هبهو



 ءطوغض نم هل ضرعتي امو «ناسنإلا فورظ هرابتعا يف هللا عضيو

 .طوغضلا هذه ىلع راصتنالا يف هتردق مدع د هتردف ىدمو

> 
 ؟ ناسنإلا هللا قلخ اذامل

 ؟ناسنإلا هللا قلخ اذامل

 ؟ هدجميو ناسنإلا هدبعي يكل هقلخ له

02 
 ديجمتل اجاتحم هللا سيلف .هدجميو هدبعي يكل ناسنإلا قلخي مل هللا نإ

 .هدبعتو هللا دجمت ةكئالملا تناك ناسنإلا قلخ لبقو .ةدابعو ناسنإلا نم

 هدجمت يذلا اذه ؛ةكئالملا نم ديجمتل اضيأ اجاتحم نكي مل هللا نأ ىلع

 تدان

 وأ ناك ًاناسنإ ءقولخم نم هلاني نأ نكمي ءيش هصقني ال هللا

 يروغيرغلا سادقلا يف ناسنإلا اهيلصي يتلا ةالصلا كلت قدصأ امو

 ىلإ جاتحملا انأ لب .يتيدوبع ىلإ اجاتحم تنأ نكت مل " :هلإلا برلل الئاق

 ؟ناسنإلا هللا قلخ اذامل نذإ ..." كتيبوبر

 .دوجولاب عتمتي هلعجيل ناسنإلا قلخ ؛همركو هللا دوج ببسب



 ديحولا نئاكلا وه لزألا ذنم هللا ناك .هدحو هللا ناك ةقيلخلا لبق

 يأ الو «ناسنإلا 10130 3331 دوجوملا

 اذه ىلع دوجولا ةمعنب معنأ ܟܒ ܐܝ ܕ همرك نم هللا ܙܠ ܕ . رخآ قولخم

 .دوجولاب عتمتي يكل هقلخ 1 ةافسأ يذلا مدعلا

 .هللا لجأل سيلو .قلخلا اذه ّمت ناسنإلا لجأ نم نذإ

 .ةيدبألاب معني ءاهيف كولسلا نسحأ نإو .ةايحلاب معني يكل هقلخ

 ..اضيأ ةكئالملا ىلع هلوقن نأ نكمي مالكلا سفنو

 نأ انكمم ناك يذلا ءدوجولا اذه يف انكرشأ نأ «هللا نم مرك هنإ

 دجمتي نأ يف هللا ةبغر وه «قلخلا ببس نوكي نأ لاحمو هدحو هيف ىقبي
 .ناسنإلا ريغ نم وأ ناسنإلا نم

 .هللا سيلو نحن عفتنن امنإ «هللا دجمن امنيح نحنو

 ىوتسم ىلإ انبولق عفرن امنإ ؛هدجمنو هللا مسا ركذن امنيح اننأل كلذو

 .عقفتنن اذهيو .ةيهلإلا تاذلا نم ابرقو ةراهطو اومس انبولق يطعي ءيحور

 3 ܨ ادهب ذإ هديجمتو هللا يف لمأتلا ܒ رارمتساب نوجاتحم نحنف

 ...ىزعتنف ܠܥܘܠܐ اذه لك هل يذلا ميظعلا هلإلا اذهب ةلص ىلع اهنأ انسوفن

 ..' كتيبوبر ىلإ جاتحملا ܐܶܢܳܐ ' :لوقن اذهلو

 .صقني الو ديزي ال «ةيتوهاللا ةيحانلا نمف «هللا امأ

 ..انديجمت مدعب صقني الو .انديجمتب ائيش ديزي ال

 يذلا اذه ءانل هتبحم ببسب انقلخ هللا نإ لوقأ نأ ًاضيأ عيطتسأ ينلعلأ

 .اندجوأ اذه لجألو .دجون نأ لبق انبحأ يذلا هللا

 ؟" دجون نأ لبق نم انبحأ ' :ةرابع ىنعم امو



 ام ىلع ١9151 ماع يف يتركذم يف اهتبتك ةملكب ينركذُي اذه نإ

 :اهيف تلق ءركذأ

 ...' لزألا ذنم :لوقأو أرجتأ

 .ةرسم كبلق يفو .ةركف كلقع يف تنك امنيح «لزألا ذنم

> 
 ؟ هللا توص وه ريمضلا له

 ؟هللا توص وه ريمصضلا له

 يطفي ام اريثك )77935 نأل 8 5890 وش. 755 "نسل 5
 .ئطخي ال هللا توصو

 نظي ةعاس يتأت " :هذيمالتل حيسملا ديسلا لوق اذه ىلع ليلد ربكأو

 .(¥ ١5: وي)' هلل ةمدخ مدقي نأ مكلتقي نم لك اهيف

 نكمي ال ؛هلل ةمدخ ذيمالتلا لتق يف ىري يذلا ريمضلا اذه اعبطو

 ..:نيثك اذه. لاثمأو 0 توب 7 نوكي نأ 3

 ؛ةيطخ دجوت ال ثيح ةيطخلا نظي ءاسوسوم اقيض نوكي دق ريمضلا
 حمسي اعساو ريمضلا نوكي دقو ...اهتقيقح قوف ةيطخلا ةميق نم ربكي وأ

 توص نوكي نأ نكمي ال نيعونلا الكو .اهرربيو ةئطاخ ةريثك ءايشأب

 ¶ ܘ



 لمجلا علبي يذلا الو ؛:ةضوعبلا نع فصي يذلا ريمضلا ال «.هللا

 .(¥¥ ىتم)

 رأثي مل نإ هبعتي هريمضو ءهيبأ وأ هيخأ لتقمل اماقتنا لتقي يذلا نإ

 لتقي يذلا لثملابو .هللا توص هريمض نوكي نأ نكمي ال اذه «هبيرق مدل

 ىلإ هاعد يذلا نوكي نأ نكمي ال ؛ةرسألا ةعمس رهطي يكل «تنز اذإ هتخأ

 .سدقلا حورلاو ريمضلا نيب نوطلخي سانلا ضعب

 سمحتي ام اريثكو .ئطخي نأ نكميف ريمضلا امأ .:يطخي نأ نكمي ال

 هللا حور نوكي امنيب ؛هلمعي مل نإ هبعتي هريمضو ܘ ܨܝܚ لمعل ناسنإلا

 .لمعلا اذه نع ضار ريغ

 .هيجوتلاو ميلعتلاب ناسنإلا ريمض ريغتي ام اريثكو
 وأ هلهجل ةجيتن امامت ًالالح سمألاب هاري ناك ام امارح مويلا ىريف

 .هللا توص سيل هنأ ىلع ليلد ريمضلا ريغت نإ !؟سمألا نع مويلا

 ىف الاط كفي نإ ةفكنلاو ةمحرأا مسساب ويم ةوك د ناجل

 ريمض ةقفشلاو ةمحرلا مساب وأ ...بوسرلل ضرعم وهو يكبي ناحتمالا

 عنتقي مث ...ضيرم ريغ ناسنإل ةيضرم ةداهش ةباتك ىلإ هوعدي بيبط
 .لبقتسملا ىف هيلع هريمض قفاوي الف ءأطخ اذه نأ دعب اميف هيجوتلاب

 ىلإ 53513 157 ئف'هللا 3 5 روكي ةفيكف

 !؟هدكص:ىلإ ىرخأ انايحأو :ءىش

 .ًأطخلأ“يتف:ىكتح ܐܨܒ ܕ ) ادشرم وأ ابأ :عيطي هزيمض"مكحب ناسنإ وأ

 ىلع هتكبيو هريمض دوعيف ؛هللا ةعاط لخاد اهنأ ىلع ةعاطلا مهفي مث

 ...هللا ةيصو اهيف رسك يتلا ةقباسلا ةعاطلا
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 ريخلا ىلإ هوعدي ءناسنإلا يف هللا هعضو توص وه ريمضلا نإ

 .ريخلا ىلإ هوعدي القع ناسنإلا يف هللا عضو لئملابو

 .دسجلا دض يهتشت احور ناسنإلل لعجو
 .حورلا ئطخت ام اريثكو «لقعلا ئطخي ام اريثك كلذ عمو

 .هللا حور الو «هللا لقع اسيل امهنكلو ܠܠܐ نم امهالك

 فذلا ترص نسبا ةنكلو للا ةعضرو كروم رك ܒ كلاك

 .هبف لماعلا هللا حور وه «ناسنإلا يف هللا توص

 ܨ
 هاياطخ ىلع هتبساحمو نونحجملا

 .هاياطخ ىلع بساحُي نونجملا نإ لوقن نأ نكمي ىدم يأ ىلإ

 .هللا هبساحي هكاردإو ناسنإلا لقع ةجرد بسحب هنأ فورعملا

 ةنيعم ةطقن يف نونجم صخش كانهف .عاونأو تاجرد ىلع نونجلاو
 يذلا نأ ثيحب «طاقنلا يقاب يف امامت القاع ناك ول امك فرصتيو «تاذلاب

 هنم يفشي دق ,ءعطقتم نونج كانهو .نونجم هنإ هنع لوقي ال ؛هفرعي ال
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 لقعلا نوكي ؛ءلماك نونج يأ قبطم نونج كانهو .هيلإ عجريو «ناسنإلا

 .امامت التخم هيف

 .اقالطإ ءيش ىلع بساحُي ال ءاقبطم ًانونج نونجملاو

 امنإ .اهكردي ال هنأل «هنونج ءانثأ اهبكترا ةيطخ ةيأ ىلع بساحُي الف

 ربتعي هنونج تقو نمو .طقف نونجلل ةقباسلا هاياطخ ىلع نوكي هباسح
 .باسح الف «ءتام دق هنأك

 .هكاردإ ردق ىلع بساحُي .نونجلا عاونأ يقاب يفو

 .هتافرصت يف ًايلقع مكحتلا يف هتيناكمإ ردق ىلعو

 مهنأل ,مهل رفغإ هاتبأ اي ' :هيبلاص نع لاق دق برلا ناك نإو
 مه نيذلا نيناجملا ىلوألاب مكف .("5 :¥¥ ول) ' نولعفي اذام نوردي ال

 ؟..." نولعفي اذام نوردي ال " ةيلقعلا ةيحانلا نم العف

 ܨܢ
 ؟ ئطخي هدحو دسجلا له

 ؟ةيطخ لك ببس وهو ؟ناسنإلا يف ةيطخلا رصنع وه دسجلا له
 لهو ؟ةيطخلا دسج هيمسن نأ نكمي ثيحب ءاياطخلا ةيلوؤسم عقت هيلعو

 ' دسجلا دض يهتشت ' اهنأل ؛هعم ةمولظم حورلاو «ئطخي هدحو وه
 !؟دسجلا هللا قلخ اذاملف ءاذكه رمألا ناك نإو .؟(7١ :ܧ لغ)
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 .هللا هقلخ ام ؛هتاذ يف ارش دسجلا ناك ول

 ىلإ رظن ܨ ܕ ܕ دسج نم ناسنإلا قلخ ام دعب هللا نأ ظحالن انلعلو
 ارصنع هللا هقلخي مل نذإ ١: 5١(. كت) ادج نسح وه اذإف ءهلمع ام لك

 يفو ؛«ةيطخ نودب ةنجلا يف دسجلاب ةرتف ءاوحو مدآ شاع دقلو .ةيطخلل

 .ملاعلا ىلإ ةيطخلا لخدت نأ لبق «ةءاربو ةراهطو ةطاسب

 !ةيطخلاب أدب دسجلا نإ لوقن نأ عيطتسن انسلو

 ; 3:10 1 لكلا نيف 3:05 3 3 ܝ 0 نع

 دقو «(حورلل ءاطخأ هذه لكو) .هللا مالك يف كشلاو ةفرعملا ةوهشو

 ةهولألا ءارغإ اضيأو .كشلا انه " اتومت نل ' احضاو ةيحلا ءارغإ ناك

 دق حورلا ىرتأ .(5 :¥ كت) ' رشلاو ريخلا نيفراع .هللا لثم ناريصت '

 هلصوتل ةرمثلا نم لكأف ءاهعم دسجلا تطقسأف ؛ةفرعملاو ةهولألا تهتشا

 :لوقن نأ اننكمي لقألا ىلع !؟اذه لك ىلإ

 .اعم حورو دسج ةطقس تناك «لوألا ناسنإلا ةطقس نإ

 .ةيهلإلا ةيصولا رسك وه ءدحاو لمع يف أعم ادحتا نانثإلا

 يذلا ءدسجلا ةيطخ نع طقف نوشثدحتي سانلا ةيبلاغ نإف فسأللو

 ءاطخأ يهو ءاذه ىلإ هتعفد يتلا ةيلخادلا لماوعلا نوسنيو لكأو فطق

 نإ لوقن الو .دسجلا ئطخي امك حورلا ئطخت نأ نكمي نذإ .حورلا نم

 .حور ةيطخ يه ܨܨܠܐ اهفرع ةيطخ لوأ لب

 .اكالم ناك هنأل ؛هل دسج ال حور وهو «ناطيشلا ةيطخ دصقن

 .(£ ٠١5: زم) ' احاورأ هتكئالم قلخ يذلا ' :لوقي باتكلاو
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 عفرأ .تاومسلا ىلإ دعصأ ' :لاق امنيح ؛«ءايربكلا ةيطخ يف عقو

 ْ() £ ܕ )¥ ١: £ شأ) ' يلعلا لثم ريصأ .هللا بكاوك قفو يسرك

 .حور ةيطخ يهو .ءايربكلا يه ةيطخ لوأ

 ةكئالم طقسأ ذإ ءنيرخآلا راثعإو ةمواقملاو دانعلا ناطيشلا نم اهالت

 :يهلإلا سادقلا يف لوقن امك ءدسجلا ةيطخ يف ًاضيأ ناطيشلا عقوو

 ̄ ناطيشلا عقوو ."...هتمده «ءسيلبإ دسحب ملاعلا ىلإ لخد يذلا توملاو '

 .(££ :^ وي) باذكلا وبأو باذك هنإ

 .دسجلا نودب اهدحو ئطخت نأ نكمي حورلا نذإ

 يف اكرتشم اهعم دسجلا عقي امبرو .اهدحو حورلا اهيف عقت دق اياطخ كانه

 اهركذ قباسلا اياطخلا لك تناك ؛ناطيشلا ىلإ ةبسنلاب نكلو .اياطخلا كلت

 .ةيطخ لك ببس وه دسجلا نإ لوقن الف

 .حورلا نودب هدحو دسجلا نإ لب .حورلل ةريثك ءاطخأ كانهف

 يهو .ةايحلا هيطعت حورلاف .تيملا دسجلا كلذ لاثم .ئطخي نأ هنكمي ال

 له :ًالثم لتقلا ةيطخ يفف ...هل اهعوضخب «ةيطخلا يف هعم كرتشت
 اياطخ نإ امأ .لتقو برضو ىدتعا يذلا وه طقف دسجلا 3 نونظت

 :..دسجلاب هاخأ لثقي نأ لبق :نيباق

 :نيلئاق سادقلا يف يلصن «سفنلاو حورلا اياطخ فرعن اننألو

 .انحاورأو انداسجأو انسوفن رهط



 119 انها < )3 4) ةراهط ' لوانتن اننإ لوقنو

 نحت كلذلو ءدسحلا لثم اهانت سينتت اتتو سندتت نأ نكمم حورلا نذإ

 :ةثلاثلا ةعاسلا ةالص ىف لوقن

 .حورلاو دسجلا سند نم انرهط

 كلذلو .اضيأ ئطخت حورلاف .ئطخي يذلا وه هدحو دسجلا سيل نذإ

 .هدحو دسجلا بقاعُي الو .دسجلا عم ةيدبألا يف بقاعت اهنإف

 تعضخ امو «؛ةصاخلا اهاياطخ يف تطقس ام «ةيوق حورلا تناك ول

 باتكلا يف حورلا هب فصوت ام عشبأ نإ لب .هاياطخ يف ةكرتشم دسجلل

 نع اذه ليق ١(. 1 ىتم) ةريرش حاورأ .ةسجن حاورأ : اهنع هلوق

 رشبلا حاورأ نع لاقت نأ نكمي يرحلابف .اوطقس نيذلا ةكئالملا حاورأ

 .رارشألا

 .اهيلإ باذجنالا هبراحيف َّ ܘܝ ܐܘܠ) نم هنأ دسجلا ةلكشم

 نيدايم نأل ءرثكأ هطوقس صرف كلذل .تاينادسجلاو تايداملا هبراحت

 ܘܝܐ ܘܐ اعضاخ ةرورضلاب سيل .؛كلذ عم هنكلو .حورلا نم رثكأ هبورح

 .اهاوتسم نع عفتري نأ نكمي لب

 .ةيحور ةقيرطب ايحي نأ دسج وهو عيطتسيو

 صالخو ربلا لجأل هبعت يفو ؛تايداملا يف دهزلاو كسنلا يفو
 ...نيرخآلا

 .نيسيدقلا داسجأ مركن نحن «هلاثمأو هلك اذهلو

 تشاعو ܠܟܠ تملأتو ءبرلا لجأ نم تدهاج يتلا داسجألا كلت



 انيمي نأ, حمس يذلا :ةعفن هنللا لب -:اهموكت انذحوب نحن اتسلو ...ةذابعلا

 .(£ لم") عشيلأ ماظع سمل امل موقي

 .سدقلا حورلل الكيه هلعج نأ ءدسجلل ܝܢ ܠ ماركإ نمو

 حورلا لكيه وه مكدسج نأ نوملعت متسل مأ ' كلذ يف لوسرلا لاقو
 سدقلا حورلا لكيه نع لوقن نأ عيطتسن له ١5(. :5 وك١) " سدقلا

 متسلأ ' :اضيأ هنع لوقي لوسرلا ܐܠܨܬ .اشاح !؟ةيطخلا دسج هنإ اذه

 نذإ ةسدقم ١5(... :4 وك١) ' حيسملا ءاضعأ يه مكداسجأ نأ نوملعت

 :لؤمرلا لاق انوع كلذأ .داسحألا هذه

 هلل يه يتلا مكحاورا يفو .مكداسجأ يف هللا اودجمف

 .(¥+ :5 .قكا)

 4 )ܛܐܒ حورلاتب اسمك ءدسجلاب هللا دجمت نأ عيظتسن نذإ
 يف اضيأ عوسي برلا ةايح رهظت يكل ؛.عوسي برلا تامس انداسجأ

 ٠١(. :5 وك") انداسجأ

 دسج وه سيل «ةيدومعملا يف برلا نم هانذخأ يذلا اندسج نإ

 دق .حيسملل متدمتعا نيذلا مكعيمج مكنأل ' :لوقي لوسرلاو ؛ةيطخلا

 .(77 :* لغ) " حيسملا متسبل

 .دجم يف هميقي امنيح ءدسجلا اذه مركيس هللاو

 :ةعيسلم تلم دق ءايناروت انئاحور |دسحب «داببف نيك ىف: دوقي امنيج
 .هدجم دسج هبش ىلع

 .ًادسج ذخأ حيسملا نأ ءدسجلل ماركإ مظعأ نإ لب

 ذخأي حيسملا ناك ام «ةيطخلل ًارصنع وأ «هتاذ يف ارش دسجلا ناك ول

 .هيف انتعيبط كرابيو ءانتعيبط سفن نم ادسج

 .ًارهاط ايحي نأ نكميو .ئطخي نأ نكمي دسجلا
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  ةدام وهو  دسجلا راصتنا نأ ىسنن الو. ..ءاضيأ حورلا كلذكو

 ...هتيدام نم مغرلا ىلع ةيناحور ةقيرطب هكولسو «ةداملا ةيبذاج ىلع

 .هلل يتلا انحاورأ يفو ءانداسجأ يف هللا دجمنلف نذإ

 كر
 ؟ نودلاوتيو نيطايشلاو رشبلا جوازتي يه

 نوجوازتي نم رشبلا نم كانه نأ نع ضعبلا اهيوري اصصق عمسن
 ؟هردصم امو ؟مالكلا اذه ةحص ىدم امف .ءانبأ نوبجنيو نيطايشلا عم

 .نمألا اذهم اقلطم نمؤت ال نحن

 .يخيرات وأ يديقع دنس يأ هل سيلو

 .نيطايشلا ىلإ هبسن عجري رشبلا نم ادحأ فرعن الف
 نم ة ريتك 4:80003: 96 روش ملل اذه لثم نأ امك

 : اهنيب نم ركذن «ةيديقعلا ةيحانلا

 .رشبلاك دلاوتت داسجأ مهل تسيلو ܐܨ ܨ | نيطايشلا

 احاورأ باتكلا مهامس دقو .ةكئالم مهرابتعاب حاورأ مهنإ
 .() ٠١: ىتم) " ةسجن حاورأ ' مهنأ مهنع لاقو 3١6١72:٠١(. ول)



 نأ حاورألل فيكف .(\ ¥ ; ) 4 عأ ; ¥ ) :¥ ول) " ةريرش حاورأ ' مهنأو

 .داسجأ اهل تانئاك دلت نأ داسجأ اهل تسيل تانئاكك مهل فيكو !؟دلاوتت

 .حاورألا هذه نيب دجوي ال جاوزلاو سنجلا اعبطو

 مهتعيبط مهل لازت ال هنأ الإ . مهتسادق اودقف ناك نإو  نيطايشلاف

 نيب ءامسلا يف برح تشدح هنإ ايؤرلا رفس لوقي كلذلو .ةيكئالملا

 نينتلا براحو ' هتكئالمو (نيطايشلا يأ) نينتلاو هتكئالمو ليئاخيم

 سيلبإ وعدملا .:ةميدقلا ةيحلا .ميظعلا نينتلا حرطف ...هتكئالمو

 هعم تحرطو ضرألا ىلإ حرط .هلك ملاعلا لضي يذلا ,ناطيشلاو

 نع حيسملا لاق اذام رظنا ؛ةكئالم اوماد امو .(7-1 :)¥ ؤر) ' هتكئالم

 :لاق .ةمايقلا نع هثيدح يف ةكئالملا

 ةكئالمك نونوكي لب ءنوجوزتي الو نوجوزي ال ةمايقلا يف مهنأل '
 ١"(. :¥ ¥ ىتم) ' ءامسلا يف هللا

 قبطنت ةكئالم نيطايشلاو .نوجوزتي الو نوجوزي ال ةكئالملا نذإ
 مه مهنكلو ءرشبلا نيب ةيسنجلا يحاونلا نوريثي دق مهنإ .ةفصلا هذه مهيلع

 لكش يف ناطيشلا رهظي دقف .ةيسنجلا صاوخلا هذه مهل تسيل مهسفنأ

 :نكلو .ةأرما لكش يف وأ لجر

 ...لجر ناطيش الو َ ܘܳܐ ܘܐ ناطيش دجوي ال

 ؛لاجر داسجأ مهل دجوت الو .ىثنأو ركذ نيطايشلا نيب دجوي ال

 تاناويح نم .ءباصخإلا داوم مهيف دجوت ال يلاتلابو .ءاسن داسجأ الو

 :ناسنإ داجيإل | ܠܝܩ اونوكي نأ نوعيطتسي الو .تاضيوب وأ ةيونم
 نيطقاسلا ددع ةرثك وه اهترثك ببس نيطايشلاف .نيطايش داجيإل ىتح الو

 .نيطايشلا نيب دلاوت وه سيلو «؛ةكئالملا نم

 .رشبلا عم ىرحألابف «مهنيب اميف نودلاوتي ال اوناك نإف

 .ةليضفلا وأ عونلا يف قفاوت ىلإ جاتحي دلاوتلاو
١٠١: 



 0 يار و و مرح

 ܗ ناسنإ نيب دلاوت ث ثدحي ب نأ نكمي ال سايقلا سفن ىلعو .عونلاو

 .دسج هل سيل ناطيشلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 .دلاوتلا اذهل ادحاو الاثم انل مدقي مل خيراتلا نإ

 رخال و ناسا انيهدحأ «ةريوبأ نه دلو دق 7 دمتم ±

 نوكت نيتعيبطلا ةيأ وهو ءرّيحم لاؤس نع ةباجإ انل مدقي ىتح َܨܐܳܐܟܸܢܝܡ
 34505: 3436: وأ انامسنإ .لسنلا نوكي ىتح ةقالعلا هذه يف ةبلاغلا

 !...يئرم ريغ مأ ايئرم نوكي لهو !...(ناسنإوطيش)

 .تيبرافعلا صصق وه .هلك لاؤسلا اذه ردصم لعلو

 لافطألا صصق تابتكم اهب محدزت يتلاو «لافطألل اهنوكحي يتلا

 ܐܐܕ ةماعلا ܡܕ 3 ܫ ىلإ ةفاضإلاب ...ديدشلا فسألل

 ܝܡ

2 
 ؟ نينمؤملا ريغ يف سدقلا حورلا لمعي يه

 لح ' ملكتي سرطب ناك امنيب هنأ ءسويلينرك دامع ةصق يف انأرق
 نينمؤملا نأ ىتح ' ةملكلا نوعمسبي اوناك نيذلا عيمج ىلع سدقلا حورلا

 : ܝ( ممألا ىلع ىتح تبكسنا سدقلا حورلا ةبهوم ܨ ' اوشهدنا

 45.45:٠١(. عأ)



 ؟نينمؤملا ريغ يف لمعي نأ نكمي سدقلا حورلا لهف

 .اونمؤي يكل نينمؤملا ريغ يف لمعي سدقلا حورلا

 اذوهو !؟مهيف سدقلا حورلا لمعي مل نإ ءاونمؤي نأ نكمي فيك ذإ
 سدقلا حورلاب الإ بر حيسملا نإ لوقي نأ دحأ عيطتسي ال :لوقي باتكلا
 .(¥ : ) ) وك١)

 .نمؤملا يف ةمئادلا هانكس ريغ «ناميإلل حورلا لمعو

 هوعديل نمؤم ريغ ناسنإ بلق يف لمعي نأ نكمي سدقلا حورلا نإ

 .هناميإ يف اببس نوكت ةبوجعأ وأ ةزجعم هعم يرجي وأ «ناميإلا ىلإ

 رس يف ةسدقملا ةحسملاب سدقلا حورلا لاني نأ دب ال ءنمؤي نأ دعب نكلو

 .ماودلا ىلع هيف حورلا لمعيل ءسدقملا نوريملا

 .ةسينكلا ريخل نينمؤملا ريغ يف حورلا لمعي نأ نكميو

 14 ١: = , سراف شروك حور برلا هبن ' :باتكلا لاق امك

 يف ةريثك عونلا اذه نم ثداوحلاو ...ميلشروأ يف برلا تيب ءانبل كلذو

 ...خيراتلا يفو «باتكلا

 “كر
 ؟ سدقلا حورلا ذيمالتلا ذخأ ىتم

 ؟سدقلا حورلا ذيمالتلا ذخأ ىتم

1935 



 ؟(١٠ وي) ' سدقلا حورلا اولبقا ' :الئاق مهيف برلا خفن امنيح مأ

 .نيسمخلا موي ءمهيف سدقلا حورلل ةمئادلا ىنكسلا اولبق دقل

 ' يلاعألا نم ةوق اوسبلي " نأ مهل برلا دعو قفحت ٍذئنيحو
 نكلو .يزعملا مكيتأي ال قلطنأ مل نإ ' :اضيأ هلوق ققحتو .(14 :¥£ ول)

 مهنأ ءصنلا اذه نم حضاوو .(¥ : 11 وي) ' مكيلإ هلسرأ .تبهذ نإ

 يف ثدح ام اذهو .ءامسلا ىلإ ديسلا دوعص دعب سدقلا حورلا نوذخأيس

 .(7-5 :¥ عأ) نيسمخلا موي

 .تونهكلا رس مهاطعأ دقف ؛مهيف برلا خفن امنيح امأ

 مترفغ نم .سدقلا حورلا اولبقا مهل لاقو خفن ' :باتكلا اذه يفو

 يأ .(¥* "¥ :¥+ وي) ' تكسمأ هاياطخ متكسمأ نمو .هل رفغت هاياطخ

 حورلا مهاطعأ هنأ وأ .اياطخلا ةرفغم ناطلس سدقلا حورلاب مهاطعأ هنأ

 .هللا نم ةرفغملا نوكتف ءاياطخلا نورفغي هب يذلا

 .نينمؤملا عيمجل تسيلو .مهب ةصاخ انه حورلا ةخفنو

 ذيمالت نم تونهكلا لمع نولمعي نم نينمؤملا نم صخت يه امنإ
 وهف نيسمخلا موي هولان يذلا سدقلا حورلا لولح امأ .مهئافلخ نمو لسرلا

 ةحسملاب مش ١7(. :8 عأ) ديلا عضوب سانلل هنوطعي لسرلا ناكو .لكلل

 ةحسملا رس يف ايلاح اهسرامن يتلا يهو .(¥¥ ܨ ܀ :¥ وي١) ةسدقملا

 .نينمؤملا عيمجل ءسدقملا نوريملاب

 .مهيف برلا خفن امنيح تونهكلا اوذخأ نذإ لسرلاو

 ...سانلا ديمعتب نيسمخلا موي توندهكلا اذه اوسرامو

١ . 



 اودمعيل ءسدقملا تونهكلا ىلإ نوجاتحي مهنأ ملعي برلا ناك
 كلذل ءرارسألا يقابو طبرلاو لحلا اوسرامو «ةسينكلا يف ددجلا ءاضعألا

 .اضيأ مهتايحو مهتمدخل ةمزاللا ءمهيف حورلل ةمئادلا ىنكسلا

 كر
 ؟ سلوبل ليجنإ دجوي يه

 يذلا ليجنإلا نأ ةوخإلا اهيأ مكفرعأو ' :لوسرلا سلوب سيدقلا لوقي

 ' حيسملا عوسي نالعإب لب ...ناسنإ بسحب سيل هنإ .هب ترشب
 .() ¥ ܕ ) ) ١: لغ)

 .ىرشب اهانعم ةينانوي ةملك ليجنإلا

 ايي 5535 13553 كوسرلا سلرب ܦ كد
 مكصالخ ىرشب يأ (¥ ١: فأ) مكصالخ ليجنإ :تاقوألا ضعب يف لاقف

 .مالسلاب ةراشبلا وأ مالسلا ىرشب يأ ١5( :4 فأ) مالسلا ليجنإ :لاقو
 )ܐ ١: 37 هللا دجم ليجنإو (£ :€ وك١) حيسملا دجم ليجنإ :لاقو

 ...دجملا اذهب ةراشبلا يأ

 .اهريغبو ءامسألا هذهب ليجانأ اعبط دجوت نكت ملو

 امك ؛ةلرغلا ليجنإ ىلع تنمتؤا دق ينإ ' :لوسرلا سلوب لوقي امدنعف

 لمح ىلع نمتؤا هنأ دصقي امنإ .(" :¥ لغ) ' ناتخلا ليجنإ ىلع سرطب
14:9) 



 ىلإ ةراشبلا لمح ىلع سرطب نمتؤا امك ܢܕܘ يأ ةلرغلا لهأل ةراشبلا

 .ءادفلا ىرشبو صالخلا ىرشب ...دوهيلا يأ ناتخلا لهأ

 همسا باتكو ؛ةلرغلا ليجنإ همسا باتك دوجو اعبط ينعي نأ نود

 ...ناتخلا ليجنإ

 .لوسرلا تاريبغت لك يف ذخؤي ىنعملا سفنو

 يذلا نجسلا دصقي امنإ .() ¥ لف) ' ليجنإلا دويق " :لوقي امنيح

 رثكأ تلآ دق يرومأ " :لوقي امدنعو .ةراشبلا هذهب هتادانم ببسب هدباكي

 امدنعو .صالخلاب ةراشبلا مدقت دصقي ( ) \ ١: يف) " ليجنإلا مدقت ىلإ

 يتلا ةراشبلا هذهب دصقي امنإ () © :5 وك١) " ليجنإلاب مكتدلو ' :لوقي

 ليجانأ كانه نكت مل هنأل ءصوصنلا يقاب يف اذكهو ...اهب مكترشب

 .نامزلا كلذ يف ةبوتكم

 .ريبعتلا اذه مدختسا هسفن حيسملا ديسلاو

 .هللا توكلم برتقاو «نامزلا لمك دق لوقيو .توكلملا ةراشبب زركي '

 ناك يذلا اذه ليجنإ يأ .( ) ¢ ܕ ) £ ١: رم) ' ليجنإلاب اونمآو اوبوتف

 هذيمالت هراتخا دق نكي ملو «ةبوتكم ليجانأ كانه نكت ملو ؟حيسملا هدصقي

 ؟دعب

 .هذه توكلملا ةراشبب اونمأ :دصقي ناك امنإ

 .برتقا دق هللا توكلم نأب ةحرفملا ىرشبلا هذه

 ةيطخلا ةبوقع نم صالخلاب ...صالخلاب رشبت ةيحيسملا تءاج دقل
 ىرشبلا هذه تيمسو .ءادفلاب يدبألا صالخلا .ناطيشلا ناطلس نمو



 .ةريثك يهو (ليجنإ) ةملكل حيسملا تامادختسا لك يف عضولا سفنو

 ليجنإلاب اوزركاو ملاعلا ىلإ اوبهذا " :هذيمالتل هلوق اهتلثمأ نم لعلو
 .() ܘ ; ) ܪ رم) ' اهلك ةقيلخلل

 ديسلا دصق امنإ ءتقولا كلذ يف بوتكم ليجنإ يأ كانه نكي ملو

 .اهلك ةقيلخلل هذه صالخلا ىرشبب اوزركا حيسملا

 يذلا ليجنإلا ' :هلوق يف لوسرلا سلوب ىلع قبطني مالكلا سفن
 :هلوق ىنعملا سفنبو ...اهب ترشب يتلا صالخلا ىرشب يأ ' هب ترشب

 ' ممألا نيب هب زركأ يذلا ليجنإلا مهيلع ميلشروأ ىلإ اضيأ تدعص '
 .("وا 1, لغ)

 ىرشبلا ممألا نيب اهب زركأ يتلا ةزاركلا مهيلع تضرع يأ

 يف لوقي امنيح اذكهو .اضيأ صالخلا مهل راص هنإ «ممألا اهب رشبأ يتلا

 دهاش وه «هنبا ليجنإ يف يحورب هدبعأ يذلا هللا ' :ةيمور ىلإ هتلاسر
 هنبا ليجنإ همسا باتك يف سيلو .هنبا ةراشب يف دصقي .(1 ١: ور) ` يل

 ...حيسملا ليجنإ 7

 : نيب قرفلا ام
 ؟ هللا ءانبأ نحنو هللا نبا حيسملا

 حيسملاو ." تاومسلا يف يذلا انابأ ' :نيلئاق يلصنو ءهللا ءانبأ نحن
 ؟هلل نحن انتونبو «هلل حيسملا ةونب نيب قرفلا امف .هللا نبا اضيأ



 .ةيهلإلا هتعيبط سفن نمو هرهوج نم هللا نبا حيسملا

 ...ةيهلإلا هتافص لكب ؛هتوهال سفن هل نإف كلذل

 ' بالا ىأر دقف ينآر نم ' :لوقي نأ عاطتسا موهفملا اذهبو

 كسمأف " .(¥܀ ٠١: وي) " دحاو ܝܢܐ ܨ انأ " :لاق كلذكو .(4 :) £ وي)

 .(¥¥ ܕ ) ٠١: وي) ' اهلإ هسفن لعجي اذهب هنأل .هومجريل ةراجح دوهيلا

 ١: ١(. وي) " هللا ةملكلا ناكو " :هلوقب ليجنإلا انحوي اهدكأ ةقيقحلا هذهو

 .نامزلا لبق .لزألا ذنم هللا نبا حيسملاو

 ܝܢܕ هتاجانم يف لاق دقو .روهدلا لك لبق بآلا نم دولوم هنإ

 نوك لبق كدنع يل ناك يذلا دجملاب ܒܠܠ دنع بآلا اهيأ تنأ يندجم '

 كلذل «ءقطانلا هللا لقع هنألو ؛ملاعلا نوك لبق هنألو .(5 : )¥ وي) ) ' ملاعلا

 .(¥ ١: وي) " ناك امم ءيش نكي مل هريغبو ؛ناك هب ءيش لك ' :ليق

 .نامزب ةطبترمو .,فيرشتلاو ينبتلا نم عون هلل انتونبف نحن امأ

 ىتح بالا اناطعأ ةبحم ةيأ اورظنا " :بيبحلا انحوي سيدقلا لاق

 ةبحم لامعأ نم لمعك اذكه انيعُد نذإ ١(. :¥ وي١) " هللا دالوأ ىعدن

 اوريصي نأ اناطلس مهاطعأف .هولبق نيذلا لك امأ ' :اضيأ ليقو .انل هللا

 ةونب يه تسيل نذإ ١: ١١(. وي) ' همساب نونمؤملا يأ هللا دالوأ

 ملو ءنمزب ةطبترم ةونب اهنأ امك !!ةهلآ انرص الإو ؛هرهوج نم ةيعيبط

 .انتيدومعمو انناميإ لبق ةدوجوم نكت

 .هرهوج نم ةيعيبط ةونب بالل حيسملا ةونب نألو

 .ديحولا هللا نبا هنإ هنع ليق كلذل



 ...هتوهالو هتعيبطو هرهوج نم يذلا ديحولا نبالا يأ

 ' ...ديحولا هنبا لذب ىتح «ملاعلا هللا بحأ اذكه ' كلذ يف ليقو

 .هيبأ نضح يف وه يذلا ديحولا نبالا .طق دحأ هري مل هللا ' :اضيأ ليقو

 نأ ءانيف هللا ةبحم ترهظأ اذهب ' :كلذك ليقو .()4 ١: وي) ' رّبخ وه

 .(4 :£ وي )١ ' هب ايحن يكل ملاعلا ىلإ ديحولا هنبا لسرا دق هللا

 .نحن انتونب ريغ بآلل هتونب نذإ ءديحولا نبالا وه ماد امو

 .دوجسلاو ناميإلاب انم لباقت بآلل هتونب تناك اذهل
 نم دوهيلا هدرط نأ دعب حيسملا هلباق امل ىمعأ دولوملا ةصق يفف

 وه نم ' :لاقو كاذ باجأ " ¢« ܐܠܐ نباب نمؤتأ ' حيسملا هل لاق ءعمجملا

 هل دجسو ' ديس اي ܡܘ ܦܐ " :لاق «هسفنب هفّرع املف ." ؟هب نمّوأل ديس اي

 ىلإ رمألا جاتحا ام ؛عيمجلا ةوئبك هلل أنبا ناك ولف .("58-8 :9 وي)

 :اذه نم رثكأ لوقنو ...دوجسو ناميإ

 .ليجنإلا فده ناك «ةونبلا هذهب ناميإلا نإ

 ةريثك رخآ تايآو " :ابيرقت ليجنإلا رخآ يف انحوي سيدقلا لوقي
 تبتك دقف هذه امأو .باتكلا اذه يف بتكت مل هذيمالت مادق عوسي عنص

 ةايح متنمآ اذإ مهل نوكت يكلو .هللا نبا حيسملا وه عوسي نأ اونمؤتل
 ٠١: ٠و ١"(. وي) ' همساب

 .نبالا هنأ ليق َّ ܝܢܐ ةيعيبطلا هتونبب حيسملا دارفنالو

 ...هتوهال ىلع لدت ܒܐܹܝܐ يف كلذ دروو

 :ةلثمأ ذخأنلو .حيسملا ينعت ءاهدحو ' نبالا ' ةرابع درجم

١١ ¥ 



 نم ييحي اضيأ )9( كلذك .ءييحيو تاومألا ميقي بالا نأ امك هنأل '

 يكل .نبالل ةنونيدلا لك ىطعأ دق لب ءادحأ نيدي ال بآلا نأل ...ءاشي

 1-7 :6 وي) ١ بالا نومركي امك نبالا عيمجلا مركي

 .(56 :1وي) ° ارارحأ نونوكت ةقيقحلابف .نبالا مكررح نإ '

 ىري نل نبالاب نمؤي ال يذلاو .ةيدبأ ةايح هل نبالاب نمؤي يذلا '
 .("5 :*” وي) ' هللا بضغ هيلع ثكمي لب «ةايح

 (لوقيف) نبالا نع امأ .ران بيهل همادخو ءاحاورأ هتكئالم عناصلا '

 .(^ ܕ ١: بع) ° روهدلا رهد ىلإ هللا اي كيسرك

 .ىنعملا سفن يف رودت اهلكو «ةريثك ةلثمألاو

 .هللا ةكتالم لك هل دجست ¿ܢܐܟ وهو

 .ملاعلا ىلإ ركبلا لخدأ ىتمو ' :حيسملا ةمظع نع لوسرلا لوقي

 ١: ١(. بع) " هللا ةكئالم لك هل دجستل : لوقي

 .ةيزجعم تابسانم يف هللا نبا هنأ حيسملا نع ليقو

 ناك امو ةلزلزلا اوأر امل ءبيلصلا لوح هعم نيذلاو ةئاملا دئاق

 .(54 :¥¥ ىتم) " هللا نبا اذه ناك اقح اولاقو اوفاخ '

 :لاقو نمآ «ةنيتلا تحت وهو هآر هنأ حيسملا هل لاق امل «ليئانثنو

 .(53 ١: وي) ' ليئارسإ كلم تنأ .هللا نبا تنأ ملعم اي '

 اودجسو اوءاج ' ءاملا ىلع ايشام هوأر نأ دعب «ةنيفسلا يف نيذلاو

 .(¥¥ ١: £ ىتم) ' هللا نبا تنأ ةقيقحلاب :نيلئاق هل

 ةمايقلا وه انأ ' :رزاعل اهيخأ هتماقإ لبق اثرمل حيسملا لاق املو

 تنمآ دق انأ ديس اي معن :هتباجأ ...ايحيسف تام ولو يب نمآ نم .ةايحلاو

 .(¥* ١١: وي) ' ماعلا ىلإ يتآلا هللا نبا حيسملا تنأ كنأ



 هبئاجع لك يف دامعلا تقو نادمعملا انحوي ةداهش يه هذه تناكو

 .(؟5 ١: وي) ' هللا نبا وه اذه نأ 0

 .ةيداع ةونب تسيل اهنأ حضتي دب اذه لك نم

 .نينمؤملا عيمج ܥ اهيف كرتشي دب ةماع ةونب تسيل ܬ

 (¥* :\£ وي) ' مكيطعأ انأ يمالس ܟܠܠ كرتأ يمالس

 هله
 حيسملاو ܘܝ

 دق ܐܸܢ ܝܚܘ ) ناك نإ هنأل .حيسملا نم مظعأ مدآ نإ لوقي نم تعمس

 امف:؟ةأرضا.نم الو لجر نم دلوي مل ܕܪܐ نإف ءلجز ريغب ةأرما نم دلو

 ؟مظعأ امهيأو ؟مكيأر

 نم مغرلا ىلعو .حيسملا ديسلاو مدآ نيب اقالطإ ةنراقملل هجو ال

 هلبق نم دحأ اهب دلوُي مل ةيزجعم ةقيرطب دلو دق حيسملا ديسلا نإ اقح-١
 نم قلخ دق هنإ .ةدالولاب ًاقلطم هل ةقالع الف مدآ امأ .هدعب نم الو
 ܝܢܐ ܡܠ نم قولخم مدا .لقأ ةلحرم بارتلا اعبطو .ضرألا | ܡ

١١ 



 ريغ دولومف حيسملا ديسلا اما .مدآ يمس كلذل ءضرألا ميدأ نم

 .قولخم

 .هلل دبع درجم وهف مدآ امأ ;(} ±( وي) هللا ةملك وه حيسملا -؟

 رجو ܕܢ أطخأ دقف .لامكلاو ةيسدقلاب مدآ نع زيمتي حيسملا ديسلا - ¥

 مل يذلا ديحولا وهف حيسملا ديسلا امأ .ةيطخلا ىلإ هعم هلك ملاعلا

 هليج ىدحت يذلا ديحولا هنإ .(¥ܧ ١: ܨܐ اسودق ܨܝܚ كلذل «ئطخي

 .(%1 : ^ وي) ' !؟ةيطخ ىلع ينتكبي مكنم نم ' :الئاق

 مدآ صلخيل ءاجف حيسملا امأ .ةنجلا نم درط هتئيطخل ةجيتن مدآ - £

 درط يذلا نأ لقعي لهف .ىرخأ ةرم سودرفلا ىلإ مهديعيو «هينبو
 !؟هيلإ هداعأ يذلا نم مظعأ نوكي ءسودرفلا نم

 دحأ هل فرعي الو .ذودنلا 33 نأ دعب بارت ىلإ لوحتو «؛تام مدا -5

 لقي ملو مدا مل هدسج نإف .حيسملا ديسلا امأ ١: وأ زم لوب نبق

 نيمي نع سلجو ءامسلا ىلإ ܠܫܝ هنإ لب ؛.هدسج لكأ دق دودلا 2 ܟ

 .بالا

 امأ .ةماعلا ةمايقلا رظتني لازي الو .نآلا ىتح توملا نم مقي مل مدآ -5

 نامزلا رخآ يف يتأيس وهو ءميظع دجمب ماق دقف حيسملا ديسلا
 شا ومألاو ܒܫ نيدُيل «ةنونيدلل

 4:4 ةحأ تاكو 35 اا ا

 .ملاعلا يف لتاق لوأ وه

 لمح ذإ ءصالخلا يه ةميظع ةلاسر هل تناك دقف حيسملا ديسلا امأ

 ةئطاخلا عاضوألا ححص هنأ امك .هنع ءادف تامو هلك ملاعلا اياطخ

 .اذه نم ائيش مدآ لمعي ملو .هليج يف سانلا ةيادهب ماقو ؛هليج يف



 دقو .لايجألا لكلو هليجل ميلاعتلا مظعأ كرت ءاملعم حيسملا ديسلا ناك -6

 يأ انل كرتي ملف ܢܕ انوبأ امأ .(£¥ :¥ ول) هميلعت نم سانلا تهُب

 !ةحيصن وأ ةملك ةيأ الو «ميلعت

 ܨ̈ ܕܠ( ةماقإ اهنم :دحأ اهلمعي مل تازجعم لمع حيسملا ديسلا - 1

 ملو .(4 وي) ىمعأ دولوملا ءافشك ةبيجع ءافش تازجعمو «قلخلاو

 هتنراقم نكمي لهف .. .!ةدحاو ةزجعم عنص هنأ مدآ انيبأ نع عمسن

 تازجعم عنص هنإ بيبحلا انحوي سيدقلا هنع لاق يذلا حيسملا ديسلاب

 ةدوجوملا بتكلا عسي ملاعلا ناك ام «ةدحاوف ةدحاو تبتك ول ىرخأ

 ١5١(. :¥ ) وي)

 امف ܟܬܐ امأ .هعبتت فالآلا تناكو .ةدايقلا تافص حيسملا ديسلل تناكو“ ) ܀

 هتطعأ امنيح «ةأرملا هذه هتداق سكعلا ىلع لب .هتأرما ىتح ادحأ داق

 ”ةةض ولا افلاكم ܐܠ ةومتلا نم

 ديسلاب ةصاخلا ةيتوهاللا ةيحانلا نم امأ .ةيرشبلا ةيحانلا نم اذه لك-١

 ءيش لك ' يأرلا اذهب ًاقولخم اناسنإ نراقن نأ عيطتسن الف «حيسملا
 ةطقنلا هذهو .(" ١: وي) ' ناك امم ءيش نكي مل هريغبو «ناك هب

 .حيسملا توهال يف صاخ باتك ىلإ جاتحت اهدحو

 نم مظعأ هنوكو ܙܬ. ܨܚ اذه نكلو .انلك انوبأ وه مدآ انابا نإ اقح-

 اوناك ܬܢ ءانبأ نم اريثك نأ لب .لقع هلبقي ال رخآ ءيش حيسملا

 ...هتوبأل انريقوت عم !هنم مظعأ
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 صالخلا دعب اذامل

 ؟ عجولاب ةأرملا لبحتو لجرلا بعتي

 ةنوعلم ' " ازبخ لكأت كهجو قرعب " مدآل ةبوقع هللا ىطعأ دقل
 يتلا ةبوقعلا امأ :( 5 :" كت) ' اهنم لكأت بعتلاب .كببسب ضرألا

 ' ادالوأ نيدلت عجولاب .كلبح باعتأ رثكأ اريثكت ' يهف ءاوحل اهاطعأ

 «صالخلا دعب اذاملف ...همدب انصلخو حيسملا ديسلا ءاج مث ١1(. :¥ كلت)

 دلت عجولاب ةأرملاو :! دش > ܒܒ لخبلا :ةمئاق ةبوقعلا لازت ام

 ؟ادال وأ

 حيسملا ءاج دقو .توملا يه تناك ةيطخلا ةبوقع نإ عقاولا يف

 .انع تامف ءتوملا نم انصلخيل

 :مدآ انابأ اهب هللا ىصوأ يتلا ةيصولا يه هذه

 لكأت موي ܝܕ .اهنم لكأت الف رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش امأو ..

 "ل 41307 م

 317 :ةيحلا عم اهثيدح يف هتركذ امو ؛ءاوح هتمهف ام اضيأ اذهو

 الثل ءهاسمت الو هنم الكأت ال :هللا لاقف ةنجلا طسو يف يتلا ةرجشلا رمث
 .(¥ :¥ كت) ' اتومت

( ( ¥ 



 .(¥ :5 ور) ' توم يه ةيطخل خلا ةرجأ نأل '

 ' اياطخلاو بونذلاب اتاومأ متنك ذإ متنأو ":ًاضيأ لاق توملا اذه نعو

 ' حيسملا عم انايحأ ءاياطخلاب تاومأ نحنو ' ١(. :¥ فأ)

 .()¥ :¥ وك َّ ܘ :¥ فأ)

 ىلإ ديحولا قيرطلا وه ءادفلا ناك ءتوملا يه ةيطخلا ةرجأ نألو

 ةركف رهوج وه اذه ناكو .سفن نع اضوع سفن تومت ذإ ءصالخلا

 نإ لوقن اذهلو .انع هتومو حيسملا بلص رهوجو «ميدقلا دهعلا يف حئابذلا
 .اهنع تامو بيلصلا ىلع اناياطخ لمح حيسملا

 .ةيضرع تابوقعف ؛لبحلا عاجوأو بعتلا امأ

 درجمل يه امنإ «ةيلصألا ةبوقعلا يه تسيل ءلصألا يه تسيل
 اذهلو .اننيعأ يف هتميق ءادفلل نوكت ٍذئنيحو ءانأطخأ اننأب نيح لك انريكذت

 دق ضعنبلاو .ةعفانلا ىركذلا درجمل ةيضرعلا تابوقعلا كلت هللا ىقبتسا

 .نوجضني امنيح اهنوركذيو ءالثم لافطألاك اهنم ىفعي

606 
 ؟ ةرشابم ةيطخلا دعب تمن مل اذامل

 لكأت الف ءرشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش امأو " :مدآ انيبأل برلا لاق

 مدآ تمي مل اذاملف ١7(. :¥ كت) ' تومت اتوم اهنم لكأت موي كنأل اهنم
 ؟ ةرجشلا نم امهلكأ موي سفن يف ءاوح تمت ملو

( ( 



 كانه امنيب .هدحو دسجلا توم ىلع زكري ءلاؤسلا بحاص نأ ودبي

 .ةرجشلا نم امهلكأ موي اناوبأ اهتام توملا نم عاونأ

 تناك يتلا ةيهلإلا ةروصلا اناوبأ دقفي هيف يذلا يبدألا توملا كانهف-١

 مدا بطاخي هللا اذإو .(502و”5 ١: كت) هلاثمو هللا هبش ىلع امهل

 .()4 :¥ كت) ' دوعت بارتلا ىلإو بارت كنأل ' :هل لوقيف ةيطخلا دعب

 ترم اذه » )> نيو فلل ܝܒ ناك ܒܒ ܒܕ

 .(¥¥ :¥ كت) سودرفلا نم ܬܠ ܐܟ يبدألا

 لكأي نأ لبق هل تناك يتلا هتءاربو هتواقن دقف يبدألا توملا اذه يفو

 ١(. 1 ݁ܒ) 4 ܒ: 1) ܒܒ نع

 .هللا نع لاصفنالا وه يذلا ءيحورلا توملا ًاضيأ تامو -(

 .ئطاخو بنذمك همامأ فقيو .هنم :ئبتخيو 4 ܠܠ| نم فاخي راصو

 ' اتيم ناك اذه ينبا ' :لاضلا هنبا نع بألا لاق امك ءتوم يه ةيطخلاو

 ' ةيح يهو تتام ' اهنأ ةمعنتملا ةلمرألا نع لوسرلا لاق امكو .() © ول)

 يتلا ةرابعلا هيلع تقبطنا ةيطخلا يف مدأ طقس امل اذكهو .(1 :5 يت١)

 ' تيم تنأو ܢܨܒ كنأ امسا كل نإ ' دعب اميف سدراس ةسينك كالمل تليق
 امك يحورلا توملا امنإ ءيدسجلا توملا اذه اتيم سيل هنإ ١(. :" ؤر)

 .ةمعنتملا ةلمرألا نع ليق

 .يدبألا توملا مكح تحت اضيأ ءاوحو مدآ عقوو -*

 .(¥¥ : كت) ةايحلا ةرجش نم لكأي نأ ܟܢܘ كلذلو
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 .ةتئام هتعيبط تراصو .هيف لمعي أدبف ,ءيدسجلا توملا امأ £

 يف لوقن امكو .ةرجشلا نم هلكأ ةظحل نم ةتئام هتعيبط تراص

 .' سيلبإ دسحب ملاعلا ىلإ لخد يذلا توملا " :يهلإلا سادقلا

 :يهو بابسأل لجأت توملا اذه نكلو

 تناك امو ؛هلك ناسنإلا سنج ضرقنأل ءتقولا سفن يف تام ول

 امنيِبَرملا ديك ܐܐܢ :لاؤتملا اذه ܢܒ ܐܥܒ ؛ناك الو:نخن انكا الو :ةيرشي كاتف

 اوألماو اورثكاو اورمثا " :امهل لاقو ءاوحو مدآ كراب دق ناك برلا

 ١8:١(. كت) ' اهوعضخاو ضرألا

 .متت نأ لسنلا ةرثك ةكربل دب ال ناكو

 .نيمأ ريغ ناسنإلا ناك ول ىتح ءهديعاوم يف نيمأ هللا نأل كلذ

 لسن نم هنأ ةصرف يطعيس «لسنلا اذه ءيجمل ةصرف ءاطعإ نإ مث

 .صالخلا نوكي هب يذلا ,حيسملا دلوي اهنمو ܨܘ | ܠܫܠ يتأت ءاوحو ܟܬ

 .()4 :¥¥ َ )ܘ :¥ كت) ضرألا لئابق عيمج كرابتت هبو

 .صالخلا مامتإو حيسملا ءيجمل ܐܩܡܐ ناك توملا ليجأتف

 سفن يفو ءامامت ذفن دق توملا مكح نأ عنمي ال ليجأتلا اذه نكلو
 .اهحرش قبس يتلا طاقنلا لك يف ءتقولا



 هله
 ؟ مت دق صالخلاو تومن اذامل

 ءانصلخو انع حيسملا تام دقو ؛توملا يه ةيطخلا ةبوقع تماد ام

 ¥ تومن نذإ اذاملف

 .يبدألا توملاو يحورلا توملا نم حيسملا انصلخ دقل

 :لوسرلا لاق دقف ؛هللا نع لاصفنالا وه يحورلا توملا ناك نإف

 ٠١(. :5 ور) ' هنبا تومب بالا عم انحلوص '

 انتبتر ىلإ انداعأ نأب ءبرلا هنم انصلخ .يبدألا توملا ةهج نمو

 ةيدومعملا نع لوسرلا لوقي امكو .ةيهلإلا ةروصلا انيلإ داعأ .ىلوألا

 ' حيسملا متسبل دق .حيسملل متدمتعا نيذلا مكعيمج مكنأل '
 177 لغ)

 لكايهو ١(. :" ويا١) هللا ءانبأ انرص نأب يبدألا انرابتعا انيلإ درو

 .يدبألا توملا نم انصلخ كلذك

 .ديحولا هنبا لذب ىتح «ملاعلا هللا بحأ اذكه " :باتكلا لاق اذه يفو

 ١5(. :* وي) " ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب َّ ܪܢ نمؤي نم لك كلهي ال يكل



 نم هتومب انصلخو .ةيدبألا ةايحلا انل تراص انع حيسملا تومب اذكهو

 .صالخلا يف ساسألا وه اذهو .يدبألا توملا

 .ةقيقحلاب اتوم دعي ملف ءيدسجلا توملا امأ

 ...دسجلا نع حورلا لاصفنا ؛دسجلا تومب ينعنو

 كديبعل توم سيل هنأل " :نيدقارلا ةيشوأ يف برلل هنع لوقن اذهو

 كلذلو .حيسملا ةرشع ىلإو سودرفلا يلا لاقتنا هنإ 0 لاقتنا وه لب

 حيسملا عم نوكأو قلطنا نأ ءاهتشا يل ' :لاقف لوسرلا سلوب هاهتشا

 .(¥¥ ١: يف) ' ادج لضفأ كاذف

 .خيشلا ناعمس هامس اذكه ءاقالطنا سلوب هامس امكو

 نأل ءكلوق بسح مالسب كدبع قلطت بر اي نآلا ' :ًالئاق ىلصف
 .(¥܆ ܕ( :¥ ول) ' كصالخ اترصبأ دق ينيع

 اذه ىهتشا امهنم لك ؛خيشلا ناعمسو سلوب ناسيدقلا ناذهو

 سبيدقلا لاقو ءدسجلا اذه نجس نم اقالطنا هآر امهنم لكو «؛(توملا)

 | %9 50 تم 5 15510 - )7

 .ةبوقع يدسجلا توملا اذه ربتعي ال نذإ

 .ةديعسلا ةيدبألا ىلإ هب لصن يبهذ رسج درجم هنإ

 يف ىقبنس هنودب ذإ ءانيلع ريبك لضف هل ءاتوم ىمسي يذلا اذه نإ لب
 .ىمسأ ةعيبط ىلإ لهؤنس هب اننكلو .ةدسافلا ةيدسجلا ةعيبطلا هذه

 .داسفلا مدع سبلو داسفلا علخ ىلإ قيرطلا وهف

 تدسف ىتلا ةعيبطلا هذه يف ىقبن نأ انل ديري ال بحملا هللا نإ

 ةلباقلاو ءتوملل ةلباقلا ةعيبطلا هذه يف ىقبن نأ انل ديري الو «ةيطخلاب
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 اهنع لوقي ءلضفأ ةلاح ىلإ اهنم انلقني نأ هتبحمب ءاشي كلذل يطخت

 ١5(. وك١) يف لوسرلا

 .يوامسلا ةروص اضيأ سبلنس .يبارتلا ةروص انسبل امك

 سبلي نأ دب ال دسافلا اذه نأل ' :لوقيف ليصفتلاب رمألا اذه حرشيو

 (55-495 0:15 وك١) ' ...توم مدع سبلي تئاملا اذهو ءداسف مدع

 يف عرزي .داسف مدع يف ماقيو ءداسف يف عرزي ' ܢܒ لوقيو

 امسج عرزي .ةوق يف ماقيو .فعض يف عرزي .دجم يف ماقيو ءناوه
 ا 7-22 ; ) ܘ وك١) ' ايناحور امسج ماقيو ءايناوبح

 .ةمايقلا داجمأ ىلإ انلصوي ءيعيبط قيرط توملا نزذإ

 ةراسخ تراصل توم نودب - ةيلاحلا ةعيبطلا هذه يف انيقب ول ثيحب

 رييغتك امنإو ؛ةبوقعك توملا ىلإ رظنن نأ نذإ احيحص سيلف .انل ةريبك
 .لضفأ ةعيبط ىلإ

 امف ءصالخلل ةجيتنك يدسجلا توملا اذه ىغلأ برلا نأ نذإ ضرفنل

 .كلذل ةرظتنملا ةجيتنلا يه

 عضولا وه يبارتلا يداملا دسجلا اذه يف ءاقبلا نأ نونظت له
 !؟ناسنإلل يلاثملا

 ضرمو فعض اهلك ةخوخيش نم ءاقبلا اذه لمحي ام لكب اعبط
 :رعاشلا لاق امكو ؛هلوح نيذلا لك وكشي امك ءاهبحاص اهنم وكشي

 رضي دل >: 3
 هرم شيعلا ولح دعب ىقبيو هتشاشب ىنفت

 ܘ ܚܸ ائيش ىري ال ىتح مايألا هنوختو



 .يناحورلا ينارونلا دسجلا وه «ناسنإلل يلاثملا عضولا نأ كش ال

 هللا انل هدارأ ام اذهو داسف مدع يفو ءدجم يفو ء«ةوق يف موقي يذلا

 .توملاب

 ةمايق كانه نكت مل ول ؛هتروطخ لاؤسلا اذهل نوكت نأ نكمي ناك

 ةقيلخلا لك اهلجأ نم يتلاو ءداسفلا ةيدوبع نم انيفعتس يتلا ةمايقلا

 كك (5:0) 53234 3003 و اعني نتن

 حيسملا مد نم انفقوم

 «لكلل رفغ دق وهو .سانلا عيمجل وه حيسملا مد نإ مهدحأ يل لاق

 :همد ةيافكل نينئمطم نوكن نأ بجي كلذل .رارشألا وأ نيدحلملل ىتح

 امنإ ,حيسملا نم انفقوم مهملا سيل هنأل .نحن انتلاح نع رظنلا ضغب

 ؟تارابعلا هذه يف مكيأر امف ...انم حيسملا فقوم وه مهملا

 ةيافكل نينئمطم نوكن نأ بجيو «سانلا عيمجل وه حيسملا مد نإ اقح
 .لايجألا عيمج يف سانلا عيمج اياطخ ةرفغمل يفكي ءادف انل مدق دقف «همد

 ..نكلو
 .ًامامت ةئطاخ ةرابع ' حيسملا نم انفقوم وه مهملا سيل ' ةرابع

 .هسفن حيسملا ميلعت عم قفتت الو

 ا



 حيسملل ناسنإلا لوبقو ؛همدو حيسملاب ناميإلا ةلأسم كانه :ًالوأ
 لقت ال 1 : ) ܪ 3 ܕ ܡ ܝܥ

 ` ءادف ܐ نا نكمي × ܪ ,حيسملا ا

 .عيمجلل وه حيسملا صالخو «؛سانلا عيمجل وه حيسملا مد نأ عمو

 اهحضو ةقيقحلا هذهو .هب نونمؤملا الإ صالخلا اذه لاني ال فوس هنأ الإ

 :هلوقب باتكلا

 ١5(. :× وي) ' هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل ..."

 .° هب نموؤب نم لك ' :لاق امنإو 3 ملاعلا لك ' لقي مل

 نكمي ال ءرارشألاو نيدحلملل ىتح «' لكلل رفغ دق ' :ةرابع نإف كلذل

 1 رارشألا رمتسا ادإو «نيدحلم نيدحلملا رمتسا ادإ اهلوبق

 .حيسملاب اونمآو :مهداحلإل اوكرت اذإ الإ ,نيدحلملل نذإ ةرفغم الف

 نأو ءاونمؤي نأ بجي د ب ا

 0: + هللا دالوأ اوريصي نأ

 .هنم تنأ كفقوم ىقبي نكلو .حضاو كنم حيسملا فقوم

 .كتدارإ نودب كلذ لعفي ال هنكلو .كصلخي نأ ديري هنإ

 .هل حتفت نأ وه كفقومو .عرقي بابلا ىلع فقاو هنإ هفقوم

 ىشعتأو لخدأ ءيل حتفي نم .عرقأ بابلا ىلع فقاو انأ ' :لوقي هنإ

 ءايسوخب لان 1 كنم فقوم اذهو - هل حتفت مل نإف ٠١(. :¥ ؤر) ' هعم

 هتبلط ...ربعو لوحت يبيبح ' :الئاق خرصتف ,كدانعل ككرتي نأ هيا ܐܐ

 ١(. :5 شن) ' هتدجو امف



 !حيسملا فقوم وه مهملا ءانفقوم وه مهملا سيل سيل :نذإ لقت ال

 ܢ للا ناك ولف

 ' نولبقي قحلا ةفرعم ܨܠ ܕ .نوصلخي عيمجلا نأ ديري " هنأل

 برلا لوقي الإو .متت نأ بجي ةيرشب ةباجتسا كانه نكلو .(4 :” يت١)
 مكل كرتي مكتيب اذوه .اوديرت ملو ...تدرأ ةرم مك ' :ميلشروأل لاق امك

 ;( 77 11 ابارخ

 :لوقي حيسملا اذوه !؟مهي ال ناسنإلا فقوم نأ لقعي فيك

 يف يذلا يبأ مادق اضيأ انأ هركنأ ءسانلا مادق ينركني نم '
 .ناسنإلا فقومل ةجيتن هذه ٠"”(. ىتم) ' تاومسلا

 فقومو ءيرهوج رمأ .هئادفبو هب ناميإلاو ,حيسملا لوبقف نذإ

 اتا .ايبلس افقوم حيسملا نم فقي الف «ناسنإلا هذختي نأ بجي يساسأ

 ؟أاضيأ

 ١5: ١5(. رم) ' صلخ دمتعاو نمآ نم " :برلا لوقي

 بجي امنإ ,حيسملا مد تاقاقحتسا نم لانت يكل نمؤت نأ طقف يفكي ال

 2(" :5 ور) " ةيدومعملا يف حيسملا عم نفدت ' نأ بحي :اضَيأ' دمتعت نأ

 10 وي يك 0 .هعم موقتو هعم تومت

 )3 5 ' عأ : كاياطخ

 مكعيمج مكنأل ' :لوسرلا سلوب لاق امك ,حيسملا سبلت كدامتعاب كنإ
 .(¥¥ :¥ لغ) ' حيسملا متسبل دق ءحيسملل متدمتعا نيذلا

 :الثنف/ل وانتلاك.:كفقوم ةهج نم ةنبطخ 'ئيوخأ نومأ كانه
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 سميلف ܙܝܘܐ اوبرشتو ناسنإلا نبا دسج اولكأت مل نإ ' :برلا لوقي

 ' هيف انأو يف تبثي ءيمد برشيو يدسج لكأي نم ...مكيف ةايح ܟܦܐ
 .(ܘ4-ܘ¥ :5 وي)

 !؟ينم هفقوم وه مهملا .همد برشأ الو هدسج لكآ ال :لوقت له

 !؟ كتهج نم ايبلس افقوم هللا عم ةايحلا نظت له

 ول !؟يبلس فقوم يف تنأ امنيب ؛«ءيش لك لمعي هللا نأ ديرت يه

 قرفلا ام نذإ !؟لمعلا يف هللا عم كرتشم ريغ وأ «ريخلا وحن اريسم تنك

 يبأ ةئيشم عنصي نم " :لوقي حيسملا ديسلا نإ ؟رارشألاو راربألا نيب
 .(55 :) ¥ ىتم) ' يمأو يتخأو يخأ وه :ءتاومسلا يف يذلا

 .هتئيشمل كعنصي َّ ܘܥܘ كفقوم ددحت نأ دب ال نذإ

 ايفتكم «هتئيشم عنصت اال تنأو ܠܠܐ تيب لهأ نم نوكت نأ ܠܸܢ ܡ له

 عطقت ءاديج ارمث عنصت ال ةرجش لك " :لوقي باتكلا اذوه !؟كنم فقومب

 فقومب يفتكت مأ ءارمث عنصت ܚܢܢܐ لهف ٠١(. :¥ ىتم) " رانلا يف ىقلتو

 .ارمث عنصت نأ كفقومو .همرك يف كسرغ هنأ وه هفقوم

 ينبحأ نإ ...ينبحي يذلا وهف ءاهظفحيو ياياصو هدنع يذلا " :لوقي هنإ

 .(¥¥ ܕ( ) :) £ وي) ' ياياصو ظفحي دحأ

 .هاياصو ظفحتو هبحت نأ .ءكفقوم نم نذإ

 .ياياصو متظفح نإ .يتبحم يف اوتبثا ' :لوقيف انم اذه بلطي وهو
 نم افقوم ذخأت نأ نذإ دب ال .(١٠و4 65 وي) ' يتبحم يف نوتبثت

 وه طقف ܠܟܐ ܕ بناج نم ةبحملا نوكت الو .كبحأ امك هبحتف ؛حيسملا

 .كنع همد لذبو كبحأ يذلا حيسملا بناج
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 نأ ܒ «سيطخلا|عيفمال ܐܪ | ܪ ¦ ܐܟ ل فيدتأ ظنك“ نو
 .بوتت نأب نآلا كفقوم ددحت

 .حيسملا مد نم ديفتستل ؛كنم مزال فقوم ةبوتلاو

 ' نوكلهت كلذك مكعيمجف ءاوبوتت مل نإ ' :لوقي هسفن برلا اذوه
 نإ !؟ينم حيسملا فقوم وه مهملا :لوقتو «بوتت ¥ كارتأ .(¥ ١7: ول)

 .." نوكلهي ' نيبئاتلا ريغ نم هفقوم لثمت هذه حيسملا ةرابع

 ين د فاو دورللا راليج ودمي نأ ديري يقف قلنا كانارما
 .حيسملا مد نم ديفتست نلف الإو ءبوتت نأ

 ؟حيسملا مد يف بيصن هل ئطاخلا له

 .مهم نذإ هفقوم .بوتي نأ طرشب نكلو .معن
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 ؟ هللا وهو تومي فيك

 ؟هتوم ءانثأ نوكلا ريدي ناك نمو ؟افعض ناك حيسملا توم

 .تومي ال توهاللا .تومي ال هللا نإ

 .يوفقلا سودق هللا سودف ° تاسيدقت ةثالثلا ةحب ت يف لوقن 0 ܢ܀ܢ

 2 تومي ال يذلا يحلا سودق
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 دقل .توسانلاب دحتم وه امنإ «طقف اتوهال سيل حيسملا ديسلا نكلو
 3 55 195 نبا ةةييس ىعد ؛ةيرشبلا 935 سفن نم انوسات ةخأ

 ةلباق انتعيبط لثم ةعيبطب «ةيرشب حورب ادحتم يرشبلا دسجلا نم نوكم
 ...لاصفنا ريغب ةيهلإلا ةعيبطلاب ةدحتم اهنكلو .توملل

 .توسانلاب .دسجلاب تام امنإ .ءبيلصلا ىلع تام امدنعو

 :نيلئاق يلصن نحنو ؛ةعساتلا ةعاسلا ةالص يف هركذن ام اذهو

 .” ةعساتلا ةعاسلا تقو يف دسجلاب توملا قاذ نم اي '

 .هتوهال دض نكي ملو .افعض نكي مل حيسملا تومو

 هنأ امك .ءتومي ال هتعيبطب يح توهاللا نأل ؛هتوهال دض نكي مل

 .ملاعلا | 3 امنا و 0 دمك توني نأ ةتويبانل 5

 سسمل " ؛ناثكلا لوقيانكو .الذنو ايح امنإو ءاطض:ةتوف نكي لا

 ١5:١5(. وي)

 ئدفي ىكل هتاذ لذي يذلا وهف «هرايتخاب توملا ىلإ مدقت حيسملا ديسلا - ¥

 انأ " كلذ ىلع ةلالدلا يف هلوق مظعأ امو .توملا مكح نم ةيرشبلا

 نم انأ اهعضأ لب :ينم اهذخأي دحأ سيل .اضيأ اهذخآل يتاذ عضأ

 ' اضيأ اهذخآ نأ ناطلس يلو ءاهعضأ نأ ناطلس يل .يتاذ

 ْ ( ) ١و١": وي)

 :نيرمأ يف زكرتي .هتوم يف يداعلا ناسنإلا فعض نإ

 امأ .توملا نم برهي نأ ناطلس هل سيلو ܠܘ مغرلا ىلع تومي هنأ |

 .هنم دحأ اهذخأي نأ نود «هتاذ لذب دقف حيسملا

|) 



 امأ .هللا هماقأ اذإ الإ موقي نأ هناكمإ يف سيل «تام اذإ يداعلا ناسنإلا-ب

 اهذخآ نأ ناطلس يلو ' :هحور نع لاقو .هتاذ نم ماقف حيسملا

 .فعضلا زكرم نم سيلو ةوقلا زكرم نم لاقُي مالك اذهو ." اضيأ

 :هتوم يف حيسملا ةوق لئالد نمو

 قوف نم نينثا ىلإ قشنا دق لكيهلا باجح اذإ ' هتومو هبلص يف هنأ -*

 .تحتفت روبقلاو ,تققشت روخصلاو .ءتلزلزت ضرألاو .لفسأ ىلإ

 ناك يذلا ةئاملا دئاق عزأ- ىدتحت " نيسيبيدقلا داسجأ نم ريشك ماقو

 اذه ناك اقح :اولاقو هدونجو وه  ةزجعملا هذه ببسب  فاخ هسرحي

 .(ܘ ¥-ܘ ) :¥¥ ىتم) هللا نبا

 مدآ هيف لخدأو سودرفلا حتف ذإ ءلمعي ناك هتوم يف هنأ ءرخآ ليلد - ؛

 .صللاو ءراربألا يقابو

 ; ) ܀ :) يت”) توملا ساد توملاب هنأ ؛هتوم يف هتوق لئالد نم-ه

 اهب لصي ةيبهذ ةرطنق درجم ايلاح توملا حبصأو .() £ :¥ بع

 كتكوش نيأ ' :لوسرلا سلوب لوقيف .لضفألا ةايحلا ىلإ سانلا
 .(55 ١5١: وك١) ' توم اي

 ؟هتوم ءانثأ نذإ نوكلا ربدي ناك نم

 رثأتي مل يذلا .تومي ال يذلا توهاللا .نوكلا ريدي ناك هتوهال

 )ܝܩܬ( ܨ ܐ̈ܠܘ لك يف دوجوملا توهاللا ...دسجلا تيب هذاا

 .()¥ :" وي) ءامسلا يف
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 حيسملا تام فيك

 ةدحاو ةظحل هتوسان قرافي مل حيسملا توهال نإ لوقن انسلأ

 ؟تام دق نذإ فيك ؟نيع ةفرط الو

 لاصفنا هانعم سيلو .هدسج نع هحور لاصفنا هانعم حيسملا توم

 .هتوسان نع هتوهال

 حورلا .توسانلا يفقش نيب لاصفنأ هنإ .طقف توسانلاب صاخ توملا

 :ةيوسانلا ثع ثوحأللا ليضفتي نأ نوح هدمكلاو

 يتلاو «ءيهلإلا سادقلا يف اهلوقن يتلا ةينايرسلا ةمسقلا لمجأ امو

 :يه ةحضاو ةرابع يف رمألا اذه حرشن

 نع الو هسفن نع طق لصفني مل هتوهالو .دسج نع هسفن تلصفنا

 .0) هدسج

 مل تومهاللا نكلو .يرشبلا دسجلا نع ةيرشبلا حورلا تلصفنا

 ام لكو .توملا لبق ناك امك امهب ادحتم يقب امنإو ءامهنم يأ نع لصفني

 .ܗܪܓܦ ܢܡ ܐܠܘ ܗܫܦܢ ܢܡ ال ܬܫܪܦܬܐ ال ܗܬܘܗܠܐ ܕܟ ܝ
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 امهو هدسجو حيسملا حورب ادحتم توهاللا ناك ء«توملا لبق هنأ رمألا يف
 توهاللا ناكف ءتوملا ةلاح يف امأ .اعم نادحتم (دسجلاو حورلا يأ)

 حورلاب ادحتم راص يأ .ضعبلا امهضعب نع نالصفنم امهو امهب ادحتم
 ܡ اهتم قدح ىلع ةةيرشبلا

 نأ ؛هتوم ءانثأ ةيرشبلا حيسملا حورب توهاللا داحتا ىلع ليلدلاو
 اقلغم ناك يذلا سودرفلا حتفت نأ تعاطتسا هتوهاآلب ةدحتملا حيسملا حور

 نيذلا لك هنم قلطتو «ميحجلا ىلإ بهذت نأ تعاطتساو .مدآ ةيطخ ذنم

 ىلإ اعيمج مهلخدتو - ميدقلا دهعلا راربأ نم  ءاجر ىلع هيف نيدقار اوناك

 :الئاق بيلصلا ىلع برلا هدعو يذلا ءنيميلا صللا مهعمو سودرفلا

 .(£¥ :¥¥ ول) ° سودرفلا يف يعم نوكت مويلا '

 اذه نأ .هتوم ءانثأ حيسملا دسجب توهاللا داحتا ىلع ليلدلاو

 نم جرخيو ؛ثلاثلا مويلا يف موقي نأ عاطتساو ءامامت اميلس يقب دسجلا

 .ةمايقلا ةوق يه ءرسو ةوق يف قلغملا ربقلا

 ؟نذإ ةمايقلا يف ثدح يذلا امو

 تدحتاو تّتأ ؛توهاللاب ةدحتملا ةيرشبلا حيسملا حور نأ ثدح

 }06 ܨ ܝܐܠ ܣܦܐ كوهاللا قأ ثدحي ملو .توهاللاب دحتملا هدسجب

 :هدعب )زل ود 1304 و: تروعلا
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 كدر
 ايتسراخفالاو ةسينكلا يف حيسملا دسج

 ىلع يذلا دسجلا سفن وه «؛ةسينكلا ىنعمب حيسملا دسج نأ اقح له
 ܝܢ نيمي نع سلجو ءامسلا ىلإ دعص يذلا دسجلا سفن وهو «حبذملا

 ءابالا نم دحأ لاوقأ يف يأرلا اذه درو لهو ؟دحاو ءيش امهنأو

 ؟نيسيدقلا

 ءارذعلا نم دلو يذلا دسجلا وه ,حبذملا ىلع يذلا حيسملا دسج - )

 ءامسلا ىلإ دعصو «ماقو ربق يذلاو ءبيلصلا ىلع رمس يذلاو ܘܢܘ

 .بالا نيمي نع سلجو

 لقعي لهف .نينمؤملا ةعامج وهف ؛ةسينكلا ىنعمب حيسملا دسج امأ
 !؟ءارذعلا نم اودلؤو دق نينمؤملا عيمج نأ

 اولقتنا نيذلا نييالمو ءايلاح نوشيعي نيذلا نييحيسملا نييالم لك له

 اودلو ءالؤه لك له ...نامزلا لبقتسم يف نودلويس نيذلا نييالمو
 كلذ سفن مهنأو «بآلا نيمي نع سلج يذلا دسجلا لثم ءارذعلا نم
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 كدسجل دجسن " :لوقنو 4 دجسن «حبذملا ىلع يذلا حيسملا دسج ١-

 ةدحاو ةظحل هتوسان قرافي مل هتوهال ' نإ لوقنو ." بر اي سدقملا

 دعص يذلا دسجلا ىلإ ةبسنلاب هلوقن عضولا سفنو ." نيع ةفرط الو



 دسج يه يتلا ةسينكلا ىلإ ةبسنلاب ܐܘܐ .بآلا نيمي نع سلجو
 .فلتخي عضولاف «حيسملا

 قرافي ال اهتوهال نإ دسجك اهنع لوقن الو .ةسينكلل دجسن ال نحن

 !!اهتوسان

 مث ءانع تامو انادف يذلا دسجلا وه «حبذملا ىلع يذلا حيسملا دسج -؟

 يتلا يه ةسينكلا نإ لوقن نأ عيطتسن لهف ܐ لإ ةعبض

 !ةدجمم ءامسلا ىلإ تدعصو انع تتامو انتدف

 ةسينكلا 1 ܙ

 ..اشاح !؟اذحاو امي دسجلا كلذو يه تناك نإ

 مل هيف ءاضعأ كانهف .دعب لماكتي مل ةسينكلا ىنعمب حيسملا دسج -

 يف ناميإلا نولخديس نيذلاو ءاودلوي مل نيذلا ينعأ ءدعب هيلإ مضنت
 لماك دسج وهف ؛ءامسلا يفو «حبذملا ىلع حيسملا دسج امأ .لبقتسملا

 ...هيلإ مضنتل ىرخأ ءاضعأ رظتني الو ءصقن هيف سيلو

 حبذملا ىلع حيسملا دسجو ...نحن وه ةسينكلا ىنعمب حيسملا دسج -1

 نحن لهف ّ ܠܟ | ܨ ىنعمب نانثالا ناك نإف .حيسملا دسج وه ءامسلا يفو

 يف نحن لهو !؟بآلا نيمي نع نوسلاج ًايلاح نحن لهو !؟حيسملا
31 3080 333 3 1 

 .مهداهج اولمكأ نيذلا نينمؤملا لمشي ؛ةسينكلا ىنعمب حيسملا ܠܝܚܸܥ -\

 امأ .دعب اوللكتي ملو رشلا ىوق نودهاجي اولاز ام نيرخآ ءاضعأو

 وهف «بآلا نيمي نع سلاجلا حيسملا دسجو «حبذملا ىلع حيسملا دسج
 .للكتتف رصتنت يكل رشلا ىوق حفاكت لازت ال ءاضعأ هيف تسيل دسج
 .هترصن بكوم يف ريسنل اندعاسي وهو دجمتو رصتنا هنإ

 ا



 ةملكل يفرحلا ىنعملاب يقيقح دسج وه حبذملا ىلع حيسملا دسج -/

 يه اهنأ امك ءيحورلا ىنعملاب حيسملا دسج يهف ةسينكلا امأ .دسج

 ...اضيأ يحورلا ىنعملاب هسورع

 نع يذلاو حبذملا ىلع يذلا حيسملا دسج سفن يه ةسينكلا تناك ول-9

 (دوجولا ةدحو) ةعدب يف لوخدلا ىلإ ركفلا اذه انداقل ءبالا نيمي

 .نيعدتبملاو ةفسالفلا نم ريثك اهيف عقو يتلا

 بتاك يأ هبسن نإو .ئطاخلا يأرلا اذهب ܘܐܢ! نم دحأ لقي مل-٠

 اذه مهف أطخأ وأ ؛لقنلا أطخأ دق نوكي «نيسيدقلا ܠܒ يحيسم

 ملكتي نأ ليحتسملا نمو .هردصمو صنلا هند نأ هيلعو .سيدقلا
 انل حضو يذلا دقنلا لكل ضرعتيو «ناميإلا دض امالك نيسيدقلا دحأ

 .ركفلا اذهل انليلحت يف

 ام لك قدصي الو ܘܐ ܦܸܢ ام لك يف ققدي نأ زيزعلا ئراقلا ىلعو
 .هولوقي ملو هنم ءايربأ نوسيدقلاو «نيسيدقلا ىلإ ضعبلا هبسني

 دحألاو تبسلا لوح

0 
 نإ باتكلا يف ليق دقل :انل لاقو ءتستنفدألا نييتبسلا نم سق انراز

 »11: )23 ال سومانلا ته ةذحاو ةفلكو «:نالوزكت نضرآلا و ءامسلا

 ؟هظفحن ال اذاملف ءتبسلا ظفحب لوقي سومانلاو



 يتستنفدألا (سقلا) اذه لهف .(5 ال) مثإ لكو ةيطخ لك نع ةيناويح حئابذ

 لكيه يف اهمدقي لهو ؟هيعبات لكو وه سومانلل ةعاط ةيناويح حئابذ مدقي
 ...؟ةطقنلا هذه يف سومانلا رسكي وه مأ ؟ميلشروأ

 سومانلا رمأي امبسح ءريطفلا ديعو داصحلا ديعو قاوبألا ديعو لاظملا

 فرح لوزي ال " ماوصألا هذهو دايعألا هذه نع لوقي ال اذاملو .(¥¥ ال)

 .()4 ܘ ىتم) ' سومانلا نم ةدحاو ةطقن وأ دحاو

 فورخب اوتأي نأب ءماع لك حصفلا ديع نوديعي هترسأو وه لهو

 هولكأيو ءرشع عبارلا مويلا ىلإ رشاعلا مويلا نم ظفحلا تحت هوعضيو

 يف مهيصعو «ةدودشم مهؤاقحأو ܬ ܙܘ باشعأ ىلعو ءرانلاب ايوشم

 مايأ ةعبس هدعب نوديعيو .ةلدعب هولكأيو .مهلجرأ يف مهتيذحأو ,مهيديأ

 رمأ امبسح مهلزانم يف اهلالخ ريمخلا لخدي الو ءاريطف اهيف نولكأي

 ؟سومانلا بسح نوراه ىنب نم يتستنفدألا (سقلا) اذه لهو

 دهعلا يف ةدوجوم يه امبسح سومانلا اياصو لك ظفحي وه لهو

 ةمعطأ نع عنتميو ءريهطتلاو تاساجنلا دعاوق لك يعاري لهو ؟ميدقلا

 ؟...اهنع عانتمإلاب سومانلا رمأ

 ةدحاو يف أطخأ نم امنيب ؛هلغشت يتلا يه طقف تبسلا ةلأسم نأ مأ
 ,(+ ¥ عي) لكلا يف أطخأ طقف

 فريم



 يف انل تيطعأ اياصولا ضعب نإف .هيلإ زومرملا ىلإ لصيل زمرلا ةرئاد

 هتيل ...ديدجلا دهعلا يف ديدج يحور موهفمب اهمهفن يكل «ميدقلا دهعلا
 .ملاعلا ناكرأ نع حيسملا عم متم دق متنك اذإ ' :لوسرلا لوق ىلإ عمتسي

 قذت الو سمت ال :ضئارف مكيلع ضرفت ملاعلا يف نوشئاع مكنأك اذاملف

 ;(1) 31 وكر * سجتالو

 ' ةديتعلا رومألل لظ " درجم تناك يتلا اياصولا هذه لاثمأ نم

 وأ لاله وأ ديع ةهج نم وأ .ءبرش وأ لكأ يف دحأ مكيلع مكحي ال '
 ١5(. :¥ وك) ' تبس

 .هيف ܠܟܐ مكيلع مكحي ال .ىهتنا دق يفرحلا هانعمب تبسلا مكحف نذإ

 يتلا " ضئارفلا كلت نم هلاثمأو تبسلا نع لاق يذلا لوسرلا ميلعت بسح

 ١7(. :¥ وك) ° ةديتعلا رومألا لظ يه

 رومألا لظ يه يتلا اياصولا نم تبسلا ربتعا دق باتكلا ماد امو

 نذإ ءدحألا يأ ؛هيلإ زومرملا ىلإ تريغتو ازمر تناك يتلا يأ «ةديتعلا

 دهعلا يف ةحيرصلا ةيصولا هذه بسح ءايفرح هظفحب نيبلاطم ريغ نحنف

 :ةيدحلا

 لازي ال يحورلا هانعمب تبسلاو .لوزي ال هللا مالكف كلذ عمو

 ؟يحورلا هانعم وه امف .اظوفحم

 ةيعوبسألا ةحارلا هذه ظفح ةيصوو .ةحار اهانعم (تبس) ةملك نإ

 يقيقحلا برلا موي يف حيرتسن نحنف .ةمئاق ةيصو تلاز ام ܢܢ ܐ مويك
 .دحألا موي يف العف حارتسا دق برلاف .دحألا وه يذلا

١ ¥] 



 عفد ثيح «ةعمجلا موي يف همدب صالخلا ميدقت نم برلا حارتسا ܠܦ

 .ةيطخلا نمث نم هلك ملاعلا حارأو .بيلصلا ىلع هتومب الماك ةيطخلا نمث

 ىقبي ال ىتح اضيأ هنم انحيري نأ برلل دب ال ناكو .توملا يقب نكلو
 ىلع هراصتناو هتمايقب دحألا موي يف هنم برلا انحارأو .انبعري احبش

 نم هيف انحارأ ثيح «ةيقيقحلا برلا ةحار لثمي دحألا موي حبصأو .توملا

 .ةيطخلا ةرجأ نمو توملا

 .هتيفرح سيلو هحور سومانلا نم ذخأن نذإ انتيل

 ١(. :¥ وك") ' لتقي فرحلاو ءييحي حورلا " نإ لوقي باتكلاف

 ناك ميظعلا برلا مويو .برلا موي يف ةحارلا وه سومانلا حورو
 .ناسنإلا ءادعأ رطخأ توملا نم هيف حارتسا يذلا دحألا موي

 .ةعبارلا ةيصولا - لوألا ءزجلا  (يحيسملا

§@ 
 ؟ ܢܘܢ مل وهو لفطلا دمعن اذامل

 ' صلخ دمتعاو نمآ نم " :لاق دق حيسملا ديسلا ناك نإ

 ؟دعب اونمؤي مل مهو لافطألا دمعي اذاملف ١5(. 1 رم)

 .هصالخل ةمزال ةيدومعملا نأل ءلفطلا دمعن نحن
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 نإ كل لوقأ قحلا قحلا ' :سوميدوقينل حيسملا ديسلا لوق بسح لذو
 ' هللا توكلم لخدي نأ ردقي ال .حورلاو ءاملا نم دلوي ال دحأ ناك

 .(5 11 وي)

 .اهتايحور نم ديفتسيو ةسينكلا يف اوضع ريصيل كلذكو

 يف كرتشيو ةسينكلا ىلإ رضحيو «ةيسنكلا رارسألا نم ديفتسي
 دئاوفلا هذهو يحورلا وجلا اذه لك نم همرحن اذامل .لوانتيو ءاهتاسادق

 يلإ نوتأي دالوألا اوعد ' :لوقي حيسملا ديسلا اذوه ؟لفط هنألأ !؟ةيحورلا

 .() £ ١9: ىتم) ' تاومسلا توكلم ءالّؤه لثمل نأل ,مهوعنمت الو

 مزال ناميإلاو .نمؤي مل لفطلا نكلو :لوقي ضرتعملا لعل نكلو
 :لوقنف . ص الخلل

 .يركف عانقإ ىلإ نوجاتحي نيذلا ءرابكلل طرش ناميإلا

 يكل ؛عانقإ ىلإو ؛ةملكلا ةمدخ ىلإو «ةزارك ىلإ نوجاتحي رابكلا

 يف دجوي الو .مهل هلوقن ام لكب نونمؤي مهف لافطألا امأ .ناميإلا اولبقي
 .دعب لادجلاو كشلا نس ىلإ اولصي مل مهنإ .ناميإلا اذه ضفري ام مهلخاد

 دعاوق مهميلعت مزلي لب .ةيدومعملا لبق مهناميإ نالعإ مزليف رابكلا امأ
 نولهؤي نيذلا نيظوعوملا فوفص يف ةسينكلا لعفت تناك امك «ناميإلا

 .دامعلل

 .مهيدلاو ناميإ ىلع مهدمعن لافطألا نكلو

 ىلع صالخلا اولان لافطأل ةديدع ةلثمأ دجن سدقملا باتكلا يفو

 ناميإ ىلع (نينمؤملا ةعامج) ةسينكلا ةيوضع يف اولخدو ؛مهيدلاو ناميإ
 :ةلثمألا هذه نيب نم ركذنو .اضيأ نيدلاولا



 .حصنفلا فورخ مدب راكبألا صالخ - ١

 زمري حصفلاف .ميظعلا يخيراتلا ثداحلا اذه يف زمرلا ادج حضاوو

 انلن هب يذلا حيسملا مد ىلإ زمري ,.حصفلا مدو 1: :6 وك١) ' انلج

 ..()¥ :)¥ رخ) ' مكنع ربعأو مدلا ىرأف " :برلا لاق دقو .صالخلا

 :لاسن انهو

 ؟مدلاب مهناميإ ناك اذام .حصفلا مدب اوصلخ نيذلا لافطألا

 اوخطل نيذلا مهئابآ ناميإب كلهملا نم اوصلخ مهنكلو .اعبط ءيش ال

 نيب عطانا 0 ول اذه ܣܚܝ ܨ ܝ نينمؤم 3 ܚ

 :هركذن رخآ لاثم !.. .ىعي ال ًاعيضر ناك امبرو ًالوأ حصفل

 .نوعرف ةيدوبع نم رمحألا رحبلا روبعب اوصلخ نيذلا لافطألا - ؟

1 

 رحبلا ܒ :صالخلاب ܡ برلا دعوب اونماف ا امأ .ثدحي

 مهعم مهلافطأ صلخ مهناميإبو .ناميإ يف
 :مهئابآو لافطألا ةهج نم كلذك هركذن رخآ لاثم

 .نماثلا مويلا يف نونتخي اوناك نيذلا لافطألا -

 وأ ءاذه لك نم يعي لفطلا ناك اذامف ...كلهي نتخي مل نإو .هللا بعش

 ةرغ ”هلأتعت نأ دب ال انكأ .هرمع نم نماثلا مويلا يف وهو نمؤي ناك اذامب

 وه مأ ١7(. كت) ميهاربا انيبأل برلا اهاطعأ امك ناتخلا ةعيرشب هناميإ

 ...هللا بعش ىلإ مضنيو كلذ «هيدلاو ناميإب نتتخي

١٠ 



 :اهرسأب تارسأ نمض اودمتعا نيذلا لافطألا - £

 ' اهتيب لهأو يه " تدمتعا اهنإ ناوجرألا ةعئاب ايديل نع ليق دقف
 نمآ يذلا نجسلا ظفاح نع ليقو .لافطألا نثتسي ملو ١5١(. : ) ܪ عأ)

 ' نوعمجأ هل نيذلاو وه .ءلاحلا يف دمتعا " هنإ ءاليسو سلوب دي ىلع

 مالكلا سفن ليقو .!؟ءالؤه لك يف لفط يأ كانه نكي ملأ .(¥¥ :) 1 عأ)

 سلوب لوقيو .(8:18 عأ) سوثنروك يف عمجملا سيئر سبسيرك نع
 هيف ام نثتسي ملو ١: ١1(. وك١) ' سونافطسا تيب ' دمع هنإ لوسرلا

 .لافطأ نم

 .لافطألا ةيدومعم عنمت باتكلا يف ܢ( دجوت ال ًامومعو

 .اورمتسا هيف اوتبث نإ .مهناميإ ربتخيس نوربكي امدنع مهف كلذ عمو

 الو ء؛تبثي مل مث انمؤم ناكو دمتعا ريبك يأك «نوعفتني ال اوتبثي مل نإو
 .قراف

 ناسنإلا ئطخي اذامل

 ܨ ةيدومعملا 7 ܠ ܠܟܢ دقو

 اذامل ؟(4 :% ور) ةيدومعملا يف اديدجت لاني ناسنإلا نأ نمؤن انسلأ
 ؟ديدجتلا اذه لك نم مغرلا ىلع «ةيدومعملا دعب ناسنإلا ئطخي نذإ



 .ةمصع ذخأي الو ءاديدجت ذخأي ةيدومعملا يف ناسنإلا

 ظحالن انلعلو .ضرألا ىلع ةايحلا هذه يف ًاموصعم ناسنإ دجوي الف

 .()¥ ١5: مص١) برلا حور هيلع لخ ميدقلا دهعلا يف يبنلا دواد نأ
 نوشمش كلذكو ٠١(. :¥£ ܨܝܚ ) كلذ دعب أطخأ هنأ عنمي مل اذه نكلو

 " برلا حور هيلع لح ' دقو .(35 :) ¥ ضق) " هكرحي برلا حور ' ناك
 .(١١و 15 ضق) ܬ ܨܢ رسكو أطخأ كلذ عمو .(1 1 ضق)

 .اهدعب ئطخي ال ناسنإلا نأ ينعي ال «ةيدومعملا يف ديدجتلاف

 .ضراع أطخلاو ءربلل ليمت هتعيبط نإ ةيساسألا ةدعاقلا امنإ

 سدقلا حورلا ىنكسل لهؤيو ءرثكأ ةيحورلا هتايناكمإ نوكت نأ يأ

 ادعتسم نوكيو ؛ةعرسب هريمض هتكبي أطخأ نإو .نوريملا رسب هيف

 .هللا ىلإ عوجرلل

 ليلكإ كانه سبلن امنيح .ةيدبألا يف نوكيف «ةيلك أطخلا مدع ܐܐ
 ..ربلا

 ليلكإ يل عضو اريخأو " :لوسرلا سلوب سيدقلا هنع لاق يذلا اذه

 ١(. :£ يت”) " اضيأ هروهظ نوبحي نيذلا عيمجل

 ربلا ريصيو .ىرخألا ةايحلا يف ربلاب للكتت انتعيبط نأ كلذ ىنعم

 )١(. ...دعب.اميف ء:يطخت ال ثيحب ءاهل ةعيبط

 ١5(. :؟ £ مأ) موقيو تارم عبس طقسي قيدصلا نإف ءانه امأ

 .ةواقنلاو ةبوتلا ةايح : انباتك يف (ةواقنلا) باب رظنا ١-

 1١27



 طوقسلا امنيب ؛ةيساسألا هتدعاق وه ربلا نأل ءاقيدص هربتعن كلذ عمو

 .ةبوتلاب هنم رهطتيو «هيف عقي ءضراع رمأ

 هك
 ؟ ناسنإ نم ةكرب ذخؤت له

0 
 ؟ناسنإ نم ةكرب ذخؤت نأ نكمي لهف «هللا اهردصم ةكربلا تناك نإ

 ؟سدقملا باتكلا نم اذه ليلد امو ؟اناسنإ كرابي نأ ناسنإ نكمي له

 .هسفن هللا نم ةكرب نوكتو ؛ناسنإ نم ةكرب ذخؤت نأ نكمي ؛معن

 :اهنمو .باتكلا يف ةديدع كلذ ىلع ةلثمألاو

 .بوقعيو قحسا كراب اهب يتلا ةكربلا

 هذهبو .هللا نم اكرابم راصف .(¥¥ كت) بوقعي هنبا قحسا كراب دقل

 نمو «تونهكلاو ةيروكبلا هل راصوءوسيع نم لضفأ بوقعي راص ةكربلا

 ةكربلا هذه ىلع لصحي مل هنأل عومدب وسيع ىكب دقو ١5(. :78 كت)

 ;(1/($¥¥ كفر

 ١١: ٠١(. بع) " بوقعي كراب قحسا ناميإلاب ' :باتكلا لاقو

 .(4 ؟كت) هينب بوقعي اهب كراب يتلا ةكربلا .عضولا سفنبو
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 ول امك «هئانبأ نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب ءامامت ةكربلا كلت تققحت دقل

 .هسفن هللا مف نم تجرخ دق همف نم ةملك لك تناك

 .فسوي ينبا ىسنمو ميارفأ ةكرابم يف هيدي بوقعي سكع امنيحو

 ميارفأ راص ؛ىسنم ىلع ىرسيلاو ريغصلا ميارفأ ىلع ىنميلا هدي عضوف

 كب :الئاق مويلا كلذ يف امهكرابو ' ,(¥ ܀ -) ¥ : £/܆ كت) ىسنم نم مظعأ

 ىلع ميارفأ مدقف .ىسنمو ميارفأك هللا كلعجي :الئاق ليئارسإ كرابي

 ..ناك اذكهو ..."ىسنم

 .(57-51 :595 َّ ) © :58 كت) ...فسوي هنبا بوقعي كرابو

 :قبسأ الاثم ىرن «بوقعي انيبأو قحسا انيبأ ةكرب لبقو

 .ناعنكل هتنعلو «هدالوأل حون انيبأ ةكرب

 ا ةدر 1 و

 .(1¥-¥¥ : )ܘ ىتم) ةيناعنكلا ةأرملا عم هثيدح يف حيسلا ديسلا

 .نيدلاولا ةكرب تءاج اذه لك نمو اك

 نابال ركب مث ܨ :باتكلا د ةكرب ةلثمأ ( نمو . .نيسيدق ناوبألا

 .(55 :؟١ كت) ' ىضمو مهكرابو .هتانبو هينب لبقو ܣ

 .باتكلا يف ةحضاو راربألا ةكربو ®

 لوقيو ١(. 230 مأ) ١ ةنيدملا ولعت نيميقتسملا ةكربب ' :لوقي ذإ

 ; 9 ܥ مأ) ' تاكربلا ريثك نيمألا لجرلا ' ܒ

 ءارذعلا ةديسلا كراب خيشلا ناعمس نأ «هللا لاجر ةهج نم انيأر دقو

 ل - ول) راجنلا فسوي اهعمو



 .ةكرب نوكي هسفن وه لب ؛هريغ كرابي طقف سيل ءرابلا لجرلاو اك

 ' ةكرب نوكتو ءكمسا مظعأو كرابأو ' :ميهاربا انيبأل برلا لاق امك

 .مكصلخأ اذكه ' :اذوهي تيبل اضيأ برلا لاق امكو .(¥ :) ¥ كت)

 ةفرص ܘܠܘ | تيب يف ةكرب ايليا ناك دقو ١5(. : ^ كز) ' ةكرب نونوكتف

 .رصم ضرأ يفو رافيطوف تيب يف ةكرب قيدصلا فسوي ناكو .اديص

 :تونهكلا ةكرب كانه ءراربألا ةكربو :نيدلاولا ةكرب ريغو ات

 ܨ رخ) ܒ برلا رمأ امك ' :باتكلا

 نيلئاق ليئارسإ ينب نوكرابت اذكه :ًالئاقا هينبو نوره 0 ىسومل لاقف
 عفري . .كمحريو كيلع ههجوب برلا ئضي .كسرحيو برلا ككرابي :مهل

 -١1(. ¥¶ ¥. : ܪܪ ) |. كحتميو كيلع ܐܒ ܠ

 كراب يلعلا هللا نهاك قداص يكلم نأ تونهكلا ةكرب ةلثمأ نمو

 اذه سلوب انملعم حرشو ١(. :" بع َّ ) 4 ١5: كت) ءابالا ابا ميهاربا

 .(7 :7 بع) ربكألا نم كرابُي يذلا وه تونهكلا يف رغصألا نأب
 .هللا لاجرك ءايبنألا ةكرب اضيأ كانه ا

 اذإو ' :يبنلا ليئومص ةكرب بلطي جرخ كلملا لواش نأ أرقن

 لثملابو ٠١(. : )¥ مص ) ' هكرابيل هئاقلل لواش جرخف لبقم ليئومص

 ٠١(. :) يأ ) ) يبنلا دواد ةكري ةويلظي ءاسورلا ܒܫܢ لسرأ

 لك كراب دق  يهلإلا يحولا لاجر دحأ وهو  ميكحلا ناميلس ىرنو
 حبذم مامأ نم ضهن " هتالص نم ىهتنا نأ دعبو ١5(. :4 لم١) بعشلا

 فقوو .ءامسلا وحن ناتطوسبم هاديو .هيتبكر ىلع وثجلا نم هللا
 .(؟ :5 يأ ؟) " ...لاع توصب ليئارسإ ةعامج لك كرابو



 .() ܘ ٠١: لم”) باكر نب بادانوهي كراب كلملا وهايو

 .مهيلإ نينسحملل ءارقفلا ةكرب يهو .ىرخأ ةكرب كانهو اك

 .كالهلا نم هذقنأ وأ ةنوعم هل مدق نمم نسحملا اهلاني يتلا ةكربلا

 ١7(. :¥% يأ) "يلع تلح كلاهلا ةكرب " :قيدصلا بويأ لوقي اذه يفو

 .يلع تلح هتكرب اذه «هتذقنأو كلهي داك يذلا صخشلا نأ يأ

 :دحأ يأ نم .ءاعدلا ىنعمب ةكربلا كانهو اك

 نيذلا ىلع اوكراب ' ' اونعلت الو اوكراب " :لوسرلا لوقي كلذ يفو
 :لبجلا ىلع ةظعلا يف حيسملا ديسلا لوقيو .( :) \ ور) ° مكنودهطضي

 .(4 4 :5 ىتم) ” مكينعال اوكراب '
 رش نع نيزاجم ريغ ' :لوسرلا سرطب انملعم لوقي اضيأ كلذ يفو

 متيعُد مكنأ نيملاع ءنيكرابم سكعلاب لب ؛ةميتشب ةميتش نع وأ ءرشب
 .(1 :” طب١) ' ةكربلا اوثرت يكل

 :رخآ ناسنإ نم ةنكمم ةكربلا نذإ

 :رشبلا نم يتلا ةيتآلا تاكربلا ركذن ءقبس امل صخلمكو

 .لوألا انئابآ ةكرب - ١

 .نيدلاولا ةكرب - ¥

 .راربألا ةكرب - ¥

 .تونهكلا لاجر ةكرب - £

 .نّبلا ءاحسمو ءايبنألا ةكرب -ه

 .مهيلإ نينسحملل ءارقفلا ةكرب -1

 .هنم ءاعد ةملك يأ «دحأ يأ ةكرب -ا/
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 يناوألا مهنإ .كرابيف هللا اهعمسي «ءالؤه نم ةالص ةكربلا نوكت دقو

 هنزاخم ىلع هللا مهنمتئإ ...هللا نم ةرداصلا ةكربلا اهيف ىرست يتلا

 يحيسملا ثولاثلا

 ينثولا ثولاثلاب ىعدي امو

 امف الإو ؟ينثولا (ثولاشلا)و يحيسملا ثولاثلا نيب هباشت كانه له

 نيب هباشتلا ءرصم يف ةيحيسملا راشتنا بابسأ نم لهو ؟امهنيب قرفلا وه
 سيزيإو سيروزوأ ةصق يف (ثولاثلا) ةديقعو ءاهيف ثولاثلا ةديقع

 ؟سروحو

 نيب هباشتلا وه ءرصم يف ةعرسب ةيحيسملا راشتنا ببس ناك ول
 ...ةينوعرفلا ةيرصملا دئاقعلاو اهدئاقع

 اضيأ هباشت وه له ؟ملاعلا دالب يقاب يف ةيحيسملا راشتنا ببس امف
 ؟ةيحيسملا ةينثولا تدهطضا اذاملف ,؛هباشت كانه ناك نإو !؟دئاقعلا يف

 ةعبرأ ىدم ىلع ةيحيسملاو ةينثولا نيب فينع عارص ثدح اذاملو

 !...ناثوألا تمطحتو ءاهودباع اهكرتف «ةينثولا ضارقناب ىهتنا ءنورق

١ £ ¥ 



 ؟ةينثولا لحم لحي ديدج نيدل يعادلا امف | ܨ !هباشت نم امهنيب

 .اهب نمؤت ال ةينثولا نأ حضاولاف «ثولاثلا ةديقع ةهج نمو

 .ثولاثب سيلو ܛܝܐ ܨ قاطن يف ةهلالا ددعتب نمؤت ةينثولا

 تون ةهلإلاو «.(ضرألا هلإ) بج هلإلا ابجنأ امهنارتقابو .(توتفن) ةهلإلاو
 .سيتفنو ءتسو «سيزيإو ءسيروزوأ ابجنأو اجوزت نيذللا «(ءامسلا ةهلإ)

 ىرخأ ةهلآ راوج ىلإ ...سروح هلإلا ابجنأ سيزيإو سيروزوأ جاوزبو
 ...نويرصملا اهدبعي ناك ܘ ܨܢ

 !؟ةهلآلا نم ةرهمجلا هذه لك يف (ثولاثلا) ةديقع نيأف

 !؟اثولاث مهتيمستو ةهلآ ةثالث ةيأ ءاقتنا نكمي له

 ول ؛ةيرصم ةهلآ ةرشع انركذ ءسيزيإو سيروزوأ ةصق لاثم يفو
 سيزيإ صيلخت ةصق ىف نأ امك ...لاثمك ةصقلا هذه ذخأن نأ اندرأ

 هلإ توحت اهدعاس «ةايحلا ىلإ هتداعإو ءسيروزوأ لوتقملا اهجوزل

 تسلق ..:سيقنن اهتخأ اهكدعابس امنيا و. طيتختلا .هلإ نيييونأ و :ةبكحلا

 ثيلثتلا ىمست ةديقع ءامدقلا نييرصملا دئاقع يف تسيلو .(اثولاث) ةصقلا

 :لوقن كلذ لك عمو ...قالطإلا ىلع

 .ديحوتو ثيلثتب امنإ ءطقف ثيلثتب نمؤت ال ةيحيسملا نإ

 .ددعتلاب يدانت يتلا ةيرصملا تادابعلا هيلع قفاوت ال ديحوتلا اذهو

 هلإب نمؤن ةقيقحلاب ' :هلوأ يف لوقن يحيسملا ناميإلا نوناق يفف
 هلإ ' :اهدعب لوقن ءسدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب لوقن امنيحو ." دحاو

 نيذلا " :لوقي يليجنإلا انحوي سيدقلل ىلوألا ةلاسرلا يفو ." نيمآ .دحاو
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 ءالؤهو .سدقلا حورلاو ةملكلاو بالا :ةثالث مه ءامسلا يف نودهشي

 0076 )7 دحاو مه ةثالثلا

 .سدقملا باتكلا نم ةريثك عضاوم يف ' دحاو هللا " ةرابع ܠܨ

 ىفو ;( ( 4 00 بوقعي) يفو 2( 0( ةيطالغ) يف تدرو

 ّ( £ £ ; ܘܣ =( يفاضيأو 16 : ¥ ܐ يفو .(6 )± سسمفأ)

 اهنأ امك .(¥¥َ¥¶ : )¥ سقرم) ;() ¥ :) 4 ىتم) ١"(, :¥ ةيمور)

 حضوأ امو .(¥ :¥ ܀ رخ) رشعلا اياصولا نم ىلوألا ةيصولا لثمت تناك

 .(£ :5 ثت) " دحاو بر انهلإ برلا " :لوقي يذلا صنلا

 ىلع ةيبنلا ءايعشأ رفس يف ةديدع تارم تددرت دحاولا هلإلا ةرابعو

 ,(١5وا١ 8و5 :55 شأ) َّ () ) ܕ ) ܀ :5” شأ) يف امك ءهسفن هللا ناسل

 .(4 :45 شأ)

 .دحاو هلإ ةثالثلا ميناقألا 55 يدانت ةيحيسملاو

 :«يسملا ديسلا لوق ىف :تدرو امكو .( :5 وبياآ) ىف :تدزو امك

 ثيح ١1(, :4¥ ىتم) ' سدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب مهودمعو '
 .ءامسأب لقي ملو «مساب لاق

 ١١١-١ لوقنف ) = ١+١+١ ` نيك ناس 5

 .هتاذب ناسنإلا نإ لوقن امك ؛هحوربو هلقعب ܠܥ | ܟܠ هللا لثمي ثولاثلا

 ..دحاو نايك اهترارحو اهرونب رانلا نإو ءدحاو نئاك هحوربو هلقعبو

 .ةثالث لب ادحاو اهلإ اوسيل سروحو سيزيإو سيروزوأ نكلو

 .يحيسملا ثولاثلاو ةصقلا هذه نيب فالخ لوأ وه اذهو

 .(سيروزوأ وه) لجر هلإ جاوز ةصق لثمت اهنإ يناثلا فالخلاو

 .(سروح وه) انبا اهلإ ابجنأ (سيزيإ يه) ةأرما ةهلإو

 !...اشاح «جاوز الو ܘ[ ܟܘܐ يحيسملا ثولاثلا يف سيلو
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 «ناكم لك يف رمألا اذه ناكل ...اثولاث نونوكي نباو مأو بأ لك ولو
 ثولاثلاب هل ةقالع ال كلذ لك يف هنكلو .ةرسأ لك يفو ءدلب لك يفو

 .يحيسملا

 .ينادسج لسانت ةجيتن سيل ةيحيسملا يف نبالاف

 هزنم وهو .(¥& :& وي) حور هللاف ءاذهب ةيحيسملا يدانت نأ اشاح

 قطن وأ «قطانلا هللا لقع وه ةيحيسملا يف نبالاو .يدسجلا لسانتلا نع

 :لوقن املثم ءيحيسملا ثولاثلا يف بآلا نم نبالا ةونبو .لقاعلا هللا

 امهل ةقالع الو .دحاو نايك هركفو لقعلاف كلذ عمو " اركف دلي لقعلا '

 ...ينادسجلا لسانتلاب

 لسانتلا يف امأ .هنع لصفنم ريغ ؛هيف لظيو «لقعلا نم جرخي ركفلا

 لكو .همأو هيبأ نع لصفنم هتاذب مئاق لقتسم نايك هل نبالاف «ينادسجلا

 عم افالخ دجن انهو .رخآلا نع لصفنم «هتاذب مئاق نايك هل مألاو بألا نم

 .يحيسملا ثولاثلا

 .رخآلا نع مونقأل اهيف لاصفنا ال ,ةيحيسملا ميناقألاف

 بالاو انأ ' ((,1() ܐܬܐܐܳܝܳܬܐܘ ܒ ' يف بالاو .بآلا يف انأ " :لوقي نبالا

 نئاك سيروزوأو انأ لوقي سروح نأ نكمي الو ٠١: ١"(. وي) ' دحاو
 ...يف وهو هيف انأ !دحاو

 .نمزلا يف فلتخت ال .ةيلزألا يف ةيواستم ةيحيسملا ميناقألا كلذك

 .نمزلا يف امهنم لقأ وهو «هتدالو لبق ادوجوم نكي مل سروح امهنبا نأ

 مل نانثالا امهو .سيزيإو سيروزوأ نيب رمعلا يف فالتخا دجوي دق كلذك

 ...تونو بج نم امهتدالو لبق نيدوجوم انوكي



 ذنم هيف هلقعو ؛لزألا ذنم نئاك وهف يحيسملا ثولاثلا يف هللا امأ

 ريغ ميناقألا هذه دحأ هيف ناك تقو رمي مل .لزألا ذنم هيف هحورو «لزألا

 .دوجوم

 ثولاشلا نيب هباشتلا نم نول ىرن نأ نكمي ال ةقباسلا بابسألا لكل
 نيب سنجلا يف فالتخاو «ةهلآلا ددعت نم ةينثولا يف امو ءيحيسملا

 ؛ةهلآلا نيب جوازت نم ةينثولا يف ام اضيأو :ىثنأ كلتو ركذ اذه «ةهلآلا
 ...باحتاو

 هه
 ؟ زيحتلا ينعي دسجتلا له

 امنيب ءزيحتيف !نيعم زيح هدحي راص برلا نأ ينعي برلا دسجت له

 !...دودحم ريغ هللا

 .ناكملا نم زبح هدحب ال هللاف .زيحتلا هانعم سبل دسجتلا

 .ناكم لك يف هتوهالب ناك ءناكم يف دسجلاب ناك امدنع امنإو

 يف نكي مل كلذ عمو «لبجلا ىلع ىسوم ملكي ناك هللا نأ لوقن املثم

 نم هريغل رهظ امنيحو .؛ميهاربا ملكي هللا ناك امنيح اذكهو ...هتاراق

 .ناكم لك يف تقولا سفن يف ناك .ءايبنألا



 اذنه ولاقت زؤختااعأ دلو الع هشاؤعب قلع هللا ةخأ الاقي امنيتت انضيأذ
 هشرعو ؛ءامسلا هشرع .ناكم لك يف دوجومو ءانه دجمم وه لب .شرعلا

 ...هعست ¥ ءامسلاو .ءامسلا يف وه .هيف دجمتي ناكم لك

 :هل لاقو .ميلشروأ يف سوميدوقين ملكي يحيسملا ديسلا ناك اذكه

 ناسنإلا نبا ءءامسلا نم لزن يذلا الإ .ءامسلا ىلإ دعص دحأ سيل '

 ناك امنيب ءءامسلا يف ناك هنأ يأ .() ¥ :¥ وي) ' ءامسلا يف وه يذلا

 .ميلشروأ يف سوميدوقين ملكي

 .هيف دسجلاب ايئرم يأ ءناكم يف دسجلا يف ناك

 .توهاللاب ؛ةنكمألا يقاب يف يئرم ريغ .«تقولا سفن يفو

 ناكم يف دسجلاب سانلا هاري نكلو .عضوم لك يف هتوهالب وه

 نأل ءءامسلاو ضرألا لك يف توهاللاب هدوجو نم عنمي ال اذهو .نيعم

 ...دودحم ريغ ܝܢ ܘܬ

 ؟ طقف دوهيلل حيسملا له

 ؟ةلاضلا ليئارسإ ثني, فا نخل ܐܟ ܦܪ دوهيلل حيسملا ديسلا ءاج له

 ةنايدلا لهو ؟عمجأ ملاعلل تسيلو دوهيلا ىلع ةرصاق هتنايد نوكت كلذبو
 ؟دوهيلا ىلع كلذك ةرصاق اضيأ ةيدوهيلا



 .هأياصوو هللا ةفرعم مهملعت .هللا ىلإ سانلا قيرط يه ةنايدلا

 .هب مهتقالع مهل حرشتو «هل مهتدابع ةقيرطو

 هللا نأل .عمجأ ملاعلل نوكت نأ ؛ةنايد ةيأ «ةنايدلل دب ال ناك كلذل

 .عيمجلل دحاو هقيرطو .لكلل

 1: كئاك امضي اذكفيو ةسسملا تناك | ܠ

 - ممألا نكلو .عمجأ ملاعلل لب ءطقف دوهيلل هللا نكي مل ةيدوهيلا يفف

 مهتدابع يف مهجامدنا ببسب «هب اونمؤي مل نيدلا مه  دوهيلا ريغ نم

 .ىرخأ ةهلآب مهقلعتو ةينثولا

 مل ءيدوهيلا رصعلا يف ؛ممألا نم هللا ىلإ اولبقأ نيذلا لك نإف كلذلو

 .مهلبق لب هللا مهضفري

 تسيلو ةيممأ ةنيدم يهو ءىونين ةصق نم اذه ىلع ܢܐܬ سيلو

 .يبنلا نانوي اهل هللا لسرأ دقو .ةيدوهي

 لاقو ءاهناميإو اهتبوت هللا لبق «نانوي ةادانمب تنمآو ىونين تبات املو
 ١١(. :£ نوي) ' ؟ةميظعلا ةنيدملا ىونين ىلع انأ قفشأ الفأ ' :نانويل

 نم يتلا ةيممألا ثوعارو ءاحيرأ لهأ نم يتلا ةيممألا باحار

 ١(. ىتم) حيسملا تادج نم اتراصو هللا امهلبق امهالك «نييبآوملا

 .ميكحلا ناميلس اهجوزت يتلا أبس ةكلم ناميإلا يف تلخد كلذك

 يتلا ةيشوكلا ةأرملاو ءيبويثألأ ديلقتلا لوقي امك كيلينم اهنم بجنأو

 ةنيفسلا ةراحب ناميإلا يف لخد امك ١(. :) ¥ ددع) يبنلا ىسوم اهجوزت

 .()1 ١: نوي) نانوي اهبكر يتلا

 .ممألا لوبق نع ميدقلا دهعلا يف ةديدع ةلثمألاو

 ܘܫ ١



 .عمجأ ملاعلل تناك ةيحيسملا نأ حضاوف .ديدجلا دهعلا يف امأ

 يف ليق كلذلو .ملاعلا لكل صالخلاو .صالخلا يه حيسملا ةلاسرف

 لب .هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل ...ملاعلا هللا بحأ اذكه " :ليجنإلا

 ديسلا ىأر امل نادمعملا انحويو ١7(. :¥ وي) " ةيدبألا ةايحلا هل نوكت

 ١: ١5(. وي) ' ملاعلا ةيطخ عفري يذلا هللا لمح اذوه ' :لاق حيسملا

 "7 :¥ وي١) يليجنإلا انحوي سيدقلا هررك ام اذهو

 :نيسيدقلا هذيمالتل هلوق ؛حيسملا ديسلا ةلاسر مهف يف يفكيو

 اهلك ةقيلخلل ليجنإلاب اوزركاو .عمجأ ملاعلا ىلإ اوبهذا

 .ممألا عيمج اوذملتو اوبهذا ܢ 1 1(() 48:74 رمز

 هلوقو ; ( ) 4 :4¥ ىتم) ' سدقلا حورلاو نبالاو بالا مساب مهودمعو

 ةيدوهيلا لك يفو ميلشروأ يف ادوهش يل نونوكتو " :كلذك مهل
 .(/ ܠ

 امك ( | الف ܟ ܐ لأ هناا :هل
 ܝܡܐ ةقيماور»يلف ܐܐܠܒ نأ: ئيغبني ؛ .ميلشروأ يف يل تدهش

 .() ) :¥¥ عأ)

 لك يف هذه توكلملا ةراشبب زركيو ' :ليجنإلاب ةراشبلا نع لاقو
 .() £ :¥ £ ىتم) ' ممألا عيمجل ةداهش ةنوكسملا

 يف دجأ مل ' :لاقو «يممألا ةئاملا دئاق ناميإ برلا حدتما دقو
 ناميإ حدتماو ٠١(. :8 ىتم) ' لجرلا اذه ناميإ لثم اناميإ هلك ليئارسإ
 برضو .(¥4 1١5: ىتم) ' كناميإ وه ميظع ' :اهل هلوقب ةيناعنكلا ةأرملا

 ناك هك رهظأ و حلاصلا 55 ܫܡ بيطلا لمعلا ىف ܪ الم حيسملا ديسلا

 م( 3 / ¥ ܀ : ) ܀ ول) يواللاو نهاكلا نم لضفأ



 لسري ملو ...ايليا مايأ يف ليئارسإ يف نك تاريثك لمارأ نإ " :لاقو
 .(5١و”5 :&£ ول) ' اديص ةفرص ةلمرأ ىلإ الإ .ءنهنم ةدحاو ىلإ ايليا

 .(¥¥* :£ ول) عشيلأ دي ىلع ينايرسلا نامعن ءافش عضولا سفنبو

 .ناميإلا ىلإ يممألا سويلينرك لاخدإب برلا حمسو

 اوملكتف سدقلا حورلا ةبهوم هعم نيذلا لكو وه هيلع ضافأ لب
 يشبحلا ىصخلا دمعي نأ سبليفل برلا حمسو .(55 ٠١: عا) ةنسلأب

 ܝ | ܕܢܒ ܕ ܘܟܐܝܢ ܨ ܕܐ يف لسرلا ءابالا عمجم عمتجاو ܝܒ ܣܣ 14 عأ)

 نأ انكمم ناك امو ١5(. عأ) مهتلماعم ةقيرطو ناميإلا يف نييممألا لوبق

 .برلا ةئيشم دض ائيش اوررقي

 .ممألا نيب ةعساولا ةزاركلا لجسي لسرلا لامعأ رفسو

 نانويلاو صربقو ىرغصلا ايساآ يف ناميإلا لسرلا رشن فيكو

 اذكهو .ةيدوهيلا ريغ دالبلا نم كلذ ريغو ءاينابسأ ىلإ اولصوو ءايلاطيإو
 .انريغو نحن انيلإ تلصوو ؛عمجأ ملاعلا دالب يف ةيحيسملا ترشتنا

 ىلع .ءدب ةطقن درجم .؛ةمدقم درجم تناكف .دوهيلل ةزاركلا امأ

 .ءايبنألا لاوقأو زومرلاو ةعيرشلا مهدنع نأ رابتعا

 هذه ܣ ىلع - نامبإلا نأ 0 ةيخيسملا ̀ دل نكلو
 !...اهادعتي الو

 ܐܵܦ[ طسو.:ةلاضلا .ليئارسإ نيب:فارخ طسو ًالوأ حيسملا )ܐ ܦܕ
 :باتكلا لاقو ؛.هوضفرف سومانلا مهدنعو ءايبنألاو ءابآلا مهل ناك نيذلا

 يأ .هللا دالوأ اوريصي نأ ًاناطلس مهاطعأف .هولبق نيذلا لك امأ
 دوهيلا ينعت ال ` هولبق نيذلا لك ' :ةرابعو .( ) ¥ ' وي) همساب نونمؤملا

 دوهيلل هذيمالت حيسملا ديسلا لسرأ «ىلوألا ةيبيردتلا ةيلاسرإلا يفو .طقف

 ءدب يف كلذ نولمتحي اوناك ام مهنأل «نييرماسلل الو ممألل ال ءطقف
 ܟܘ



 .مهعم نولماعتي ال نويرماسلاو ,مهنورقتحيو مهنوضفري ممألا ناك

 لثمو .(57” :¶ ول) هسفن حيسملا هجو يف ةرم مهباوبأ اوقلغأ دق لب

 تناك ام ؛ممألاو نييرماسلا بناج نم ةيئادعلا ةلماعملا هذهو ضفرلا اذه

 .ةرماسلا ةمدخ ىلإ قيرطلا مهل دعأ حيسملا ديسلا نأ ىلع

 انا ` :هدعاتل لاقو .هولق ومنة رماسلا لهأو ةي رماسلا 9| رملا رشيق

 .("8 :£ وي) ' هيف اوبعتت مل ام اودصحتل مكلسرأ

 '"يلاعألا نم ةوق اوسبلت ىتح ميلشروأ اوحربت ال ' :مهل لاقو

 يل نونوكت ٍذئنيحو .مكيلع سدقلا حورلا لح ىتم ةوق نولانتس مكنكلو '
 ' ضرألا ىصقأ ىلإو ةرماسلاو ةيدوهيلا لكو ميلشروأ يف ادوهش

 .(^ :\ عأ)

 .ضرألا ىصقأ ىلإ مهتزارك لصوأ يذلا ءجردتلا انه ظحالنو

 .مهل برلا لوبقو ءاياده مهميدقتو .هب سوجملا ناميإ هيلإ زمر

 هك
 ؟ بالا نيمي نع سولجلا ىنعم ام

 نيمي نع سلجو .ءامسلا ىلإ دعص ' ةرابعل يتوهاللا ىنعملا ام



 نأل .دسجلاب دعص هنأ ءءامسلا ىلإ حيسملا دوعصب دوصقملا

 ءامهنيب امو ضرألاو ءامسلا يف دوجوم وهف .لزني الو دعصي ال توهاللا

 دوعصلا موي ذيمالتلا هار ام اذهو دسجلاب دوعصلا امنا :لكلا ئلام

 "اي عأ)

 .راسيو نيمي هل سيل هللا ءسولجلا ةهج نمو

 هللا امأ .راسيو نيميب دودحم نئاك يأ نع لاقت راسيو نيمي ةرابع

 .دحأ هيف سلجي هلوح غارف دجوي ال ىرخأ ةيحان نمو .دودحم ريغ وهف

 .هراوج ىلإ نبالا سلج ول كلذكو .ناكم لك يف دوجومو لكلا ئلام هنأل
 ' يف ܝܢܐ ܨܕ ܝܢ يف انأ " :نبالا لوق دض اذهو .نيرواجتم اناكل

 ١١(. :) £ وي)

 .ربلاو ةمظعلاو ةوقلا ىلإ زمرت (ني نيمي) ةملك امنإ

 برلا نيمي ܘ ܟܦ تعنص برلا ن نيمي ' :رومزملا يف لوقن امك

 .() ) زم) ' ايحأ لب دعب تومأ نلف ,ةوق تعنص برلا نيمي .ينتعفر

 ةنونيدلا موي يف هراسي نع رارشألاو ؛هنيمي نع راربألا فوقو لثمو
 لاق كلذل .هربو هتمظع يف يأ بآلا نيمي نع حيسملا نوكف .(¥@ ىتم)

 نيمي نع ناسنإلا نبا نورصبت نالا نم " :ةنهكلا ءاسؤرل حيسملا ديسلا

 .(15 135 ىتم) ° ةوقلا

 .ةوقلا هذه يف رقتسا ...رقتسا ينعت ءانه (سلج) ةملكو

 امو .دوعصلاب تهتنا دقو ,(7 :¥ يف) ' هتاذ ىلخأ ' ةرابع نأ يأ

 دقو .ىهتنا دق «هبشأ امو دلجلاو مطللاو قصبلا تاناهإ نم هب حمسي ناك

 يف يتأيس «يناثلا هئيجم يف يتأي امنيح هنأ ىتح .هتمظع يف نآلا رقتسا

 باحسن ىلع .(¥( : ¥ ܘ ىتم) هعم نيسيدقلاو ةكئالملا عيمجو هدجم

 77 عأ) دعص امك َّ ܀ܐܩܝܚܐ



 هه
 ؟ ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش ىنعم ام

 :ةرابعو «(5 ١: طب") " ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش ' :ةرابع ىنعم ام

 يف هللا عم كرتشن نحن له ١5(. :) ܐ وك”) ' سدقلا حورلا ةكرش '

 موي يف ذيمالتلا ىلع سدقلا حورلا لح امنيح لهو ؟ةيهلإلا هتعيبط

 ؟ةيهلإلا ةعيبطلاب ةيرشبلا مهتعيبط تدحتا «نيسمخلا

 !ًاهلإ ريصي .هتعيبط يف هللا عم دحتي وا كرتشي يذلا

 ةركفب نورثأتملا الإ هب يداني الو .ميلسلا ناميإلا نع ديعب رمأ اذهو
 ةدحو ' ةعدب نم ءزج يهو .(بقل درجمك سيلو ةعيبطك) ناسنإلا هيلأت

 .(¥ :) ¥ ور) يغبني ام قوف ناسنإلا اهيف يئتري " دوجولا

 :اننأ وهف ' ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش " :ةرابعل حيحصلا ريسفتلا امأ

 .رهوجلا يف سيلو لمعلا يف ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش نوكن

 هدحو هب ةصاخلا هللا تافص يف «ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش نوكن ال يأ

 ءانب لجأ نم ء؛لمعلا ܐ امنإ .ةيدودحملا مدعو ةيلزألاك

 حبر ىلإ ةبسنلاب وأ نحن انسفنأ صالخ ىلإ ةبسنلاب ءاوس «توكلملا
 .نيرخالا سوفن

 ١: ١4(. وك؟) ' سدقلا حورلا ةكرش " ًأضيأ مهفن ىنعملا اذهبو



 هنأل ,هيف انعم هللا كرتشي نأ نودب ܢ ܐܘܧ يف حجنن نأ نكمي ال اننإ

 نحنو . ;(7 3 زم) ' نوءانبلا بعت الطابف ؛تيبلا برلا نبي مل نإ '

 .' كديبع عم لمعلا يف كرتشا ' : نيرفاسملا ةيشوأ يف لوقن

 .ةمعنو ةوق هنم ذخأن ٍذئنيح ءلمعلا يف انعم هللا حور كرتشا نإف

 يف انلخد دق كلذب نوكنو .هللا ةئيشمل ةقفاوم نوكتو ءانلامعأ حجنتو

 .لمعلا يف ... ' سدقلا حورلا ةكرش 2

 سدقلا حورلا بهاوم نأ وه هيف ثدح يذلاف ءنيسمخلا موي نع امأ

 ..ديمالتلا ىلع تبكسنا

 .رشب لك ىلع يحور نم بكسأ ينإ ' :يبنلا ليئويب ليق ام ققحتو

 ' امالحأ مكخويش ملحيو ءىؤر مكبابش ىريو ؛مكتانبو مكونب ًابنتيف

 برلا دعو بسح ةوق ذيمالتلا 0007-0 ” 01 ليئوي ‹ ) ¥ :¥ عأ)

 يل نونوكت ٍذئنيحو .مكيلع سدقلا حورلا لح ىتم ةوق نولانتس " مهل
 ةنسلأب ملكتلا ܘܛܠ برلا اهاطعأ يتلا بهاوملا نمو .(4 ١: عأ) ' ادوهش

 .ناميإلا رشن ىلع تدعاس ةنسلأب ملكتلا ةبهومو .(5 :¥ عأ)

 دسجت يف الإ ثدحي ملف «ةيرشبلا ةعيبطلاب ةيهلإلا ةعيبطلا داحتا امأ

 ..هدحو حيسملا ديسلا

 ` 9 3950 ا ورامص عيمجلا نأ :ناسنإ :لقعي ليف

 !؟هريغ نع حيسملا زيمتي اذامب :لاؤس انمامأ فقي ذئنيحو

 :نيتقيرطب يتأت حيسملا توهال ةمجاهم نإ

 .ةيسويرآلا تدان امك «نييداعلا رشبلا ىوتسم ىلإ حيسملا ضفخ امإ -أ

 هيلأت ةفسلف باحصأ يداني املثم ,حيسملا ىوتسم ىلإ رشبلا عفر امإو-ب

 !هللا ةعيبطب تدحتا رشبلا ةعيبط نإ لوقلابو «ناسنإلا

 .اموصعم ريصيو .ًاهلإ ريصي «ةيهلإلا ةعيبطلاب دحتا اذإ ناسنإلاو

١8 



 .ناسنإ درجم هنأ هنع لوقن نأ عيطتسن الو .ئطخي ال

 ةعيبطب هللا ةعيبط داحتاو ܘ ܨܝܚ ناسنإلا يف هللا حور لمع نإ
 عضاوتن انتيل .هتعيبط يف هللا عم دحتن ال نحنو .رخآ ءيش ناسنإلا

 .(¥ :) ̂ كت) دامرو بارت هنإ ميهاربا انوبأ لاق امك ءرشب درجمك كلسنو

 .(1 :5؟ يأ) قيدصلا بويأ اذه ىلإ لصو امكو

 هك
 ؟ ءاحيإلاب تمت حيسملا تازجعم له

 ؟ءاحيإلاب تمت حيسملا تازجعم ܝ, ةرابع يف مكيأر ام

 :نكلو .ام ءيشب عنتقتل ركفلاو سفنلا ىلع ريثأت وه ءاحيإلا

 !؟ىتوملا ةماقإو ءاحيإلا نيب ةقالع دجوت نأ نكمي له ١-

 .هركفو هتيسفن ىلع رثؤيو «يح ناسنإ ىلإ يحوي نأ صخشل نكمم
 ضعب حيسملا ديسلا ماقأ دقو .مودعم ريثأتلاف ءتيملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 نييان ةلمرأ نباو : (£¥ ܕ )̀ : ܘ رم) سرياي ةنبا لثم ىتوملا

 نع ةديعب اعبط اهلكو .(££-¥1 :) ) وي) رزاعلو .() ¥-) ). :¥ ول)

 :ءاجيالا

 .قيرطلا يف شعن يف لومحم وهو «حيسملا هماقأ ةلمرألا نبا

 ءاحيإلا لهف .نيزعملا طسو ربقلا يف وهو «مايأ ةعبرأ دعب هماقأ رزاعلو

١1 



 يف وأ هربق يف تيملا ىلإ لخد مأ !؟مهعيمج نيعيشملاو نيزعملا لمش

 !؟هشعن

 .نيعورصملاو نيناجملاب هل ةقالع ال ءاحيإلا نأ يهو ىرخأ ةطقن - ١

 !؟هرعاشمو هريكفت يف مكحتي ال نونجم ناسنإ لقع ىلإ يحوت فيك

 ܐܒܘ :نيريثك نيناجم حيسملا ىفش دقو !؟نيطايشلا هيف مكحتت عورصم وأ
 هضارمأ لك نم ًاميلس راص يذلا سرخألا ىمعألا نونجملا

 ادج اجئاه ناك يذلا نييسجرجلا ةروك نونجم لثمو .(¥¥ :)¥ ىتم)

 نيطايشلا نم ةقرف هعرصت ناكو ؛لسالسب هنوطبري اوناك مهنأ ةجردل
 كاس للم ناس باكيا نكي لي 3:0 فل

 .سجنلا حورلا جارخإب هل ةقالع ال ءاحيإلا كلذك -

 سجنلا حورلل بيجع لثم انمامأو ...هيلإ يحوت ال سجنلا حورلاف
 سرخلا ' :الئاق حيسملا ديسلا هرهتناف حيصي ناكو لجر يف ناك يذلا

 حاورألا ىتح رمأي ناطلسب هنأل ' سانلا ريحتو جرخف ." هنم جرخاو

 .(¥*-¥ܘ ١: رم)" هعيطتف ةسجنلا

 هنم جرخأ يذلا ءسرخألا نونجملا ءافش ىلإ ةبسنلاب عضولا سفنو

 .(77 وك" 5 ا " ليئارسإ

 :الئاق سجنلا حورلا حيسملا ديسلا رهتنا ءىرخأ ءافش ةزجعم يفو

 ' اضيأ هلخدت الو هنم جرخأ ܒ ܩܐ انأ .مصألا سجنلا حورلا اهيأ '

 )17 ) / ىتم) ةعاسلا كلت نم لجرلا ىفشف .(¥ ¥ ܕ ܘ :4 رم)

 .رجشلاو حايرلاو رحبلاك ةعيبطلاب هل ةقالع ال اضيأ ءاحيإلا -£

 يحوي نأ ًاقلطم نكمي الف «ةلقاع تانئاك ىلإ ءاحيإلا انكمم ناك نإف
 .لقعت الو اهل ةايح ال تانئاك ىلإ دحأ

١51١ 



 :لاقو حيسملا ديسلا اهنعل يتلا ءءايرلا لثمت يتلا نيتلا ةرجش

 لاحلا يف تسبيف ١١: ١5(. رم) ' دبألا ىلإ ارمث كنم دحأ لكأي ال '

 !؟ءاخيإلاب تسبي له ١193(. :١7+ىتم)

 َّ(¥£ : ^ ىتم) ةنيفسلا تطغف هجاومأ حيرلا تجاهأ يذلا رحبلاو

 .مكباو تكسأ رحبلل لاقو .حيرلا رهتناو ماق " حيسملا نإ باتكلا لوقي

 اذه م !؟ءاحيإ انه له .(59 :: رم) ميظع ءوده راصو حيرلا تتكسف

 .ةعيبطلا ىلع ناطلس

 .كمسلا ديص تازجعم .ةعيبطلا تازجعم ىلإ مضن نأ اننكميو

 هلك ليللا رهس دقو .هتوعد لبق لوسرلا سرطب عم ىلوألا ةزجعملا
 تألتما ىتح ديازتي ديصلا لظ حيسملا ةملكب نكلو ائيش دطصي ملو

 ةزجعملاو ܓ :6 ول) ةيمكلا ܘ ܡܠ نم ناقرغت اتداكو اكمس ناتنيفسلا

 ىلإ ءاحيإلاب ثدحي مل اعبطو .() £-) ܀ 7١: وي) ةمايقلا دعب ةيناثلا
 !!حيسملا ةملك دعب ةدحاو ةعفد رضح نأ كمسلا

 .بئاغلا ءافش يف قبطني نأ نكمي ال ًاضيأ ءاحيإلا ܘ

 يف ةنبالا هذهو ءاهمأ بلطب ةيناعنكلا ةأرملا ةنبا حيسملا ىفش دقل

 دق يبهذإ ةيناعنكلا ةأرملل دجملا هل لاق .دحأ نم ءاحيإل ضرعتت مل تيبلا

 نم جرخ دق ناطيشلا تدجوو اهتيب ىلإ تبهذف .كتنبا نم ناطيشلا جرخ

 : يح كنبا بهذا " :كلملا مداخل ديسلا لاق عضولا سفنبو

 ملو ,حيسملا ري ملو ؛هتيب يف ناكو .ةعاسلا كلت نم ىفاعتف .( 7 وي)

 ...ءاحيإل ضرعتي

 ,حيسملا ديسلا ةملك دعب هتيب ىلإ بهذ .ةئاملا دئاق مالغ ءافش لثملابو

 .()¥ :^ ىتم) ةعاسلا كلت يف ئرب دق همالغ دجوف

 اولا



 .ءاحيإلاب متت نأ نكمي ال ءقلخلا تايلمع كلذك - ”

 نم ليلقو تازبخ عبس نم «لافطألاو ءاسنلا ريغ فالآ ةعبرأ عابشإف

 تضاف هنأب املع ؛ءاحيإلاب نوكي نأ نكمي ال ("8- )¥ ©١: ىتم) كمسلا

 نك 0 1 درع هدام ان علا لس ةفيس ريشا نك

 .ةدوجوم

 نم لافطألاو ءاسنلا ريغ لجر فالآ ةسمخ عابشإ ةزجعم كلذك

 ول ىتحو !ءاحيإلاب اذه متي نأ لاحملا نم .نيتكمسو تازبخ سمخ

 سسمخلا نم مهنع لضفي فيك .ءاحيإلاب اوعبش دق مهنأ مهلك اورعش
 هذه تءاج نيأ نم ٠(. : ) £ ىتم) ةءولمم ةفق ةرشع اتنثإ تازبخ

 ..ءاحيإب سيلو ءقلخ ةزجعمب الإ ةيمكلا

 .ىمعأ دولوملا راصبإ ةزجعم يف عضولا سفنو

 نأ ةصاخبو .ءاحيإلاب متي نأ نكمي ال اذهو .نينيع حيسملا هل قلخ

 يف عضو !هسكعب لب اذهب يحوت ال حيسملا ܘܫܘ اهمدختسا يتلا ةقيرطلا

 يف لستغي نأ هرمأ مث !ريصبلا ىمعي نأ نكمي يذلا رمألا ءانيط هينيع

 ءنيطلا ليزي لاستغالا اذه نأ لهسأ امو .(¥ 3 :4 وي) ماولس ةكرب

 ةيطلا نأ انكفم ناك امو !!باصعأو ةجسنأب انيع هتقدح يف تبثي نأ ال

 !...راصبإلاب هل يحوي لجرلا ܨ ينيع يف

 .ارمخ ءاملا ليوحت ةزجعم قطنملا سفنبو
 .رمخلا تابكرم هيف تسيل ءاملا نأل «ةدوجوم نكت مل ةدام قلخ دقل

 .اوقتسا مهل لاق مث ...نارجألا اوألما مهل لاق .ةيلمع ةيأ نودب كلذ لعفو

 نييوعدملا نأل «ءاحيإ انه دجوي الو .هتئيشم درجمب قلخلا ةزجعم تمتو
 اتبنكو وأ ر نييذلا نإ :افيش رمألا اذه نع وملعب اوئاك امداويرش قبلا
 !؟نذإ ءاحيإلا نيأف .نييوعدملا نم دحأ سيلو مادخلا مه
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 .ءاحيإلاب متي نأ نكمي ال ةتباثلا تاهاعلا ءافش كلذك -

 نكمي الو .جرعأل لجر تبنت وأ ءىمعأ رصبي نأ ءاحيإلاب نكمي ال

 حيسملا ديسلا ىرجأ دقو ...مصأ وأ مكبأ وأ سرخأ ىفشي نأ ءاحيإلاب

 كنوالهيتواب نيش: :ةايقعلا مافش ةهج نمفم.تازجعملا ةذه_لاثمأ نم !ةريثك

 تيب يف ىمعأ ءافشو .(54 :¥܀ ىتم) رخآ هعمو (27 ٠١: رم) ىمعألا

 ...(¥7)-¥¥ :4 ىتم) نييمعأ ءافشو .(¥¥ :) ¥ ىتم)

 ܢ( )ܙ ثم ظنا شيز عقلا زر وفعملا ةحبهج نينو

 مطاوع نأ و كميؤ ةؤيفكت ةلثمألاو 205 @ ! ) 5. ولل) .ء(7 8791 5 ىتم)

 فيسلاب مهدحأ اهعطق نأ دعب «ةنهكلا سيئر دبع سخلم نذأ ءاربإ اهيلإ
 .(١0ود» ال ول)

 .ءاحيإلاب متي نأ نكمي ال صربلا ءافش كلذك -/

 هاري نأ دب ال ىفش اذإو .عمجملا جراخ هنوجرخي اوناك صربألاف

 ةعامجلا ىلإ لوخدلاب هل حمسي «ئرب دق هنأ دجو اذإو .هصحفيو نهاكلا

 ةعفد صربلا نم ةرشع ىفشو .(5و" :4 ىتم) ١: 5١(.« رم) هصرب

 ةنهكلا عقو لهف .ةنهكلا ىلإ نوبهذي اوناكو . ( ) 4- ) ) : ) ¥ ول) ةدحاو

 !؟ءاحيألا تحف اضيأ

 اهافسث: ىبتلا ةيصعتسيملا.ضارمألا: نم اريثك حضن ضصربلا عمو
 .حيسملا

 .اهيدهاشم ةرثكو تازجعملا ةرثك ىلع قبطني ال اضيأ ءاحيإلا -4

 ناك اذإ امأ .ءاحيإلا هيف رثؤي وأ ءءاحيإلل ضرعتي اناسنإ نأ نكمي
 ةيسفن فالتخا عم ءضارمألا نم ةفلتخم عاونأب «ءسانلا نم تائمل ءافشلا
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 تناك حيسمل | تازجعمو .فلتخي رمألا دئنيحف ܪ ,ءالؤه نم لك ةيلقع و

 .اذكه

 نيذلا لك ناك سمشلا بورغ دنعو ' :يليجنإلا اقول انملعم لوقي

 هيدي عضي ناكف .هيلإ مهنومدقي ةريثك ضارمأ عاونأب ىضرم مهدنع

 يهو نيريثك نم جرخت نيطايشلا تناكو .مهيفشيف دحاو لك ىلع
 .(١5و٠5 :£ ول) ' ...ةخراص

 ضرم لك يفشي " :ناك هنإ ديسلا نع يليجنإلا ىتم انملعم لوقيو
 :يليجنإلا سقرم انملعم لوقيو .(¥¥ :& ىتم) ' بعشلا يف فعض لكو

 ةعمتجم اهلك ةنيدملا تناكو ...نيناجملاو ءامقسلا عيمج هيلإ اومدق '

 جرخأو .؛ةفلتخم ضارمأب ىضرم اوناك نيريثك ىفشف .بابلا ىلع

 .(¥£-¥¥ :) رم) ' ةريثك نيطايش

 !؟كلذك مهودهاشم لهو !؟ءاحيإلا تحت اوناك ءالؤه لك لهف

 .هسفن حيسملا ةايح يف تثدح يتلا تازجعملا كلذك - ) ܀

 - ذيمالتلا نم ريبك ددعلو رشع دحألل هروهظ  تاومألا نم هتمايق
 !؟ءاحيإلا رصنع هيف له كلذ لك ...يوارذعلا هداليم - يلجتلا

 :هباشم لاؤس يف لخدنو ءاحيإلا عوضوم نم لقتنن

 ؟ ةالصلاب تمت حيسملا تازجعم له

 .ةزجعملا هللا ممتي يكل ؛ةزجعملا ءارجإ لبق يلصي حيسملا ناك له



 .ةالص نودب ءىضرملا نم اريثك يفشي ناك رمألاب

 ماقف (/ ܕ »0 ܐ شماو كريرس لمحا ' :هل لاق جولفملا لجرلا

 ؛ةنس 78 اضيرم لظ يذلا ادسح تيب ضيرمو | لب انيحبح

 لمحو ئرب لاحللو .شماو كريرس لمحا مق ' :انطنأ ܘ ܐܟܠ سني هل لاك

 .كدي دم لاق «ةسبايلا ديلا بحاص لجرلاو .(1و 8 :5 وي) ' هريرس

 .(© :" رم) ةميلس تراصف اهدمف

 لاحلا يف اهتكرتف ىمحلا رهتنا .ةديدش ىمحب سرطب ةامح ءافش يفو
 .(¥) ١: رم) مهتمدخو تماقف .اهماقأو اهديب كسمأو «("8 :4 ول)

 .ةعيبطلا ىلعو ةسجنلا حاورألا ىلع هناطلس سرامي ناك رمألابو

 .:كرمآ انأ سجنلا حورلا اهيأ " رمألاب اهجرخي ناك ةسجنلا حاورألا

 بجعتو جرخف سرخألا حورلا رهتناو .(75-232 : 4 رم) " هنم جرخأ
 ' هعيطتف ةسجنلا حاورألا رمأي ناطلس هنإ ' :نيلئاق سانلا

 !؟انه ةالصلا نيأف ...(¥¥ :) رم)

 .(535 :5 رم) ميظع ءوده ثدحف «جئاهلا رحبلاو حيرلا رهتنا دقو

 رمألاب مهميقي ناك ىتوملا ىتحو

 ' مق لوقأ كل باشلا اهيأ ' :هل لاق ؛هشعن يف وهو نييان ةلمرأ نبا

 ةنبال لاق رمألا سفنبو .(5١و١ £ ;¥ ول) ملكتي أدتباو تيملا سلجف

 .(ܘ ܘ ܕܘ £ :^ ول َّ £) :5 رم) تماقف ' يموق ةيبص ܐܸܢ ' :ةتيملا سرياي

 .ةالص ةيأل ركذ دري ال انهو

 بدي عضوب مهيفشي ناك ىضرم كانهو
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 لك ىلع هيدي عضي ناك ' 5٠(: ::) اقول انملعم ليجنإ يف ليق امك

 لاقو «هينذأ يف هعباصأ عضو ܟܝ لجرلا ءافش يفو ." مهيفشيف دحاو

 هيدي عضو املو .(”5 :7 رم) ىفشو هعمس حتفناف «حتفنا يأ (') اثفا هل

 .ةنهكلا سيئر دبع سخلمو .() ¥ ١7: ول) ةنس ١6 نم ةينحنملا ةأرملا

 باتكلا ركذي ملو 2١(... :¥¥ ول) ' اهأربأو هنذأ سمل " :هنذأ تعطق امل

 امهنيعأ سمل .؛نييمعألا ءافش يفو .ىلص هنأ تازجعملا هذه هلك يف

 .(؟54 ٠١: ىتم) هاعبتو امهنيعأ ترصبأ تقوللف

 .ةالص نودب .ءضيرملا يفشي ناك هسمل درجم

 اهلاومأ لك تقفنأو ؛ةنس ةرشع يتنثا ةضيرم تلظ يتلا مدلا ةفزان

 اهمد عوبني فج ' هبوث بده تسمل نأ درجم «ةدئاف الب ءابطألا ىلع

 م5 :6 رم) : تئربو

 ندمو ىرق ىلإ لخد امثيحو ' :سقرم انملعم ليجنإ لوق لمجأ امو
 ولو اوسملي نأ هيلإ اوبلطو .ءقاوسألا يف ىضرملا اوعضو ,عايض وأ
 .(55 :4 رم) ' يفش هسمل نم لكو .هبوث بده

 .ضيرملا نم الو «حيسملا ديسلا نم ةالص ال .هسمل درجم

 .ضيرملا يفشت تناك هنم ةملك درجم لب

 نأ ردقت تدرأ نإ ' :هل الئاق صربألا خرص صربألا ءافش يفف
 ' رهطاف .ءديرأ ' :هل لاقو .هسملو هدي دمو ننحتف ." ينرهطت

 اهنإ .انه ةالصلا نيأ .(¥ ¥ : ^ ىتم) هصرب رهط تقوللو (£ ) ١: رم)

 .هتدارإ درجم

 .((5 :7 ܣܘܩܪܡ ) ܬܝ [ܘܝܫܦ ܠܠܡܘ .ܗܢܫܠܕ | ܪܣܐ ܝܪܬܫܐܘ ܝܗܘܕܐ ܚܬܦܬܐ |ܬܥܫܒ ܗܒܘ ܚ {
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 .ةديدج ܘ ܠܐܘ تقلخو .رمخ ىلإ عاملا لوحت هتدارإ ܠ ܙ ܥܘܢ ܕ

 ةديج رمخ يه اذإو .اوقتسا مهل لاق مث .ءام نارجألا اوألما مهل لاق

 .ةدالص نودب «كلذ دارأ هنأ درجمل .( ¥ خا وي)

 .بيغلا هتفرعمو هتءارقف تازجعم يف ةالصلا ني كلذك

 ىلع درو ؛هيلع نيجتحملا ةبتكلا راكفأ أرق «جولفملل هئافش ةزجعم يف

 امل يسيرفلا ناعمس ركف ىلع ܪ كلذكو 5-١١(. :¥ رم) مهراكفأ

 .(:59-7 :* ول) اهسأر رعشب حيسملا يمدق ةئطاخلا ةأرملا تحسم

 ...ذيمالتلا راكفأ ىلع دري ناك ام اريثكو

 .رزاعل ةماقإ يه ءاهيف ىلص هنأ ليق يتلا ةديحولا ةزجعملا

 نع هتوهال ءافخإ دارأ هنأ ؛«كلذ يف ببسلا لعلو .(£ ¥ ܕ £ ) ܝ وي)

 لك يف تدجو نإ هنأ امك .لئالق مايأ بيلصلا نيبو هنيب ناكو «ناطيشلا

 14 1050: ܝ ܬܬ >. ردكم اذه ةريدسلا تا دعملا هذه

 ةوق مادختساب هنومهتي اوناك نيذلا هئادعأ ىلع در اهيف لعلو .يلصن

 توصب حاصف ءاضيأ رمألا مدختسا رزاعل ةماقإ يف هنإف كلذ عمو
 ;(&1 17 وي) ' اجراخ مله رزاعل ' :ميظع

 ركش هنإو ؛قوف ىلإ رظن هنإ ليق ,.عومجلا عابشإ ةزجعم يفو
 نيتاه ܝܪܝܥ ىف ركذي ܠܣ; ( 1 1 ; )© ܝ 4 £ و رم) كرابو

 لوانتلا لبق ماعطلا ةكرابمو قوف ىلإ رظنلا امأ .ىلص هنأ نيتزجعملا

 .انميلعتل اذه لعلف ܢܘ
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 ' ناسنإلا نبا ' بقل له
 ؟ حيسملا توهال دض

 مدع اذه يف له ؟ناسنإلا نباب هسفن بقلي حيسملا ديسلا ناك اذامل

 ؟هللا نبا هنإ لقي مل اذاملو ؟هتوهالب هنم فارتعا

 هنإ اضيأ لوقي ناك نكلو .ناسنإلا نبا بقل مدختسا حيسملا ديسلا
 ...هللا نبا

 هل دجسو هب نمآف ءىمعأ دولوملا عم هثيدح يف هسفن نع اذه لاق

 ىلع لدي بولسأب (نبالا) انايحأ هسفن بقلي ناكو .(4¥-¥ܧ :4 وي)

 ' بالا نومركي امك ءنبالا عيمجلا مركي يكل " :هلوقك هتوهال

 .بآلا الإ نبالا وه نم فرعي دحأ سيل " :اضيأ هلوقو .(¥ *-¥ ) : ܘ وي)

 .(¥¥ ٠١: ول) ' هل نلعي نأ نبالا دارأ نمو «نبالا الإ بالا وه ܐܩ ¥ ܕ

 ' رارحأ متنأ ةقيقحلابف نبالا مكررح نإ " :هسفن نع اضيأ هلوقو
 .( هرب وي)

 ناميإلل اساسأ اذه لعجو .هللا نبا ىعدُي نأ حيسملا لبق دقو
 .فارتعالا اذه ىلع سرطب بوطو

 .(؟9 :) £ ىتم) " ءاملا ىلع ايشام هوأر نيذلا نمو ' َ;(¥¥ :) ) وي)
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 كابوط ' :لاقو ." هللا نبا حيسملا وه تنأ " :هل لاق امل سرطب بوطو

 يف يذلا يبأ نكل .كل نلعي مل امدو امحل نإ .انوي نب ناعمس اي

 .() ¥ ܕ ) 1{ ١5: ىتم) ' تاومسلا

 .هللا نبا حيسملا نأ نع ةريثك تاداهش ليجنإلا يفو

 ' هللا نبا حيسملا عوسي ليجنإ ءدب " :ةرابعب أدبب سقرم ليجنإ
 كلذلف ' :هلوقب ءارذعلل كالملا ةراشب يه هذه تناكو ١(. ± ܨܝ

 ةداهش تناك هذه لب .(¥ܧ ١: ول) " هللا نبا ىعدُي كنم دولوملا سودقلا

 0 رم) نيسلحتلا ليبيه يلع 07 نيكص) دامعلا تقو بالا

 1 يتلا توجع د بقتل نينا يحيا هيليرقو اوال 1 طي"

 ;(¥܆ :5 عأ) لوسرلا سلوب ةزارك يه هذه تناكو ١5(. :” ىتم)

 .لسرلا يقابو «(65 3 وي١) لوسرلا انحويو

 .ناسنإلا نبا بقل ىلع رمألا رصتقي مل نذإ

 هلل حيسملا ةونبو ؛«هلل انتونب نيب قرفلا نع لاؤسلا يف ليصفتلاب

 :لوقن نأ يقب .(¥¥ ةحفص)

 .هتوهال ىلع لدت تابسانم يف ناسنإلا نبا بقل حيسملا مدختسا

 .اياطخلا رفغي نأ ناطلس هل ناسنإلا نباك وهف - ١

 لاق ذإ ءجولفملل هئافش ةصق يف ةبتكلا عم هثيدح نم حضاو اذهو

 رفغي نأ ضرألا ىلع اناطلس ناسنإلا نبال نأ اوملعت يكل نكلو :مهل

 كتيب ىلإ بهذاو كريرس لمحإ مق جولفملل لاق ذئنيح ءاياطخلا
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 .اعم ضرألاو ءامسلا يف دجوي ناسنإلا نباك وهو -؟

 نم لزن يذلا الإ ءءامسلا ىلإ دعص دحأ سيل ' :سوميدوقينل لاق امك

 هنأ حضوأ دقف ١7(. :¥ وي) ' ءامسلا يف وه يذلا ناسنإلا نبا ءءامسلا

 .هتوهال ىلع ليلد اذهو .ضرألا

 .تبسلا بر وه ناسنإلا نبا نإ لاق ¥

 تبسلا موي يف لبانسلا اوفطق هذيمالت نأ ىلع نويسيرفلا همال املف

 يف هلعف لحي ال ام نولعفي كذيمالت اذوه ' :هل نيلئاق ءاوعاج امل

 ' اضيأ تبسلا بر وه ناسنإلا نبا نإف ":لاقو رمألا مهل حرش " توبسلا

 .هللا وه تبسلا برود 17 ىتم)

 .ناسنإلا نبا ىلع نولزنيو نودعصي ةكئالملا نإ لاق - £

 لاقو ةنيتلا تحت هتيؤر يف بيغلل برلا ةفرعم نم ليئانثن بجعت امل
 فوس ' :هل لاق امنإ هللا نبا هنأ ركني مل ' هللا نبا تنأ ملعم اي ' :هل

 هللا ةكئالمو ؛ةحوتفم ءامسلا نورت نآلا نم ...اذه نم مظعأ ىرت

 نبا ريبعت نذإ .(ܘ ) -£/^ ١: وي) " ناسنإلا نبا ىلع نولزنيو نودعصي
 .ةيهلإلا ةماركلا هل لب ءيداع رشب درجم ينعي ال ءانه ناسنإلا

 باحس ىلع يتأيو ةوقلا نيمي نع سلجي ناسنإلا نبا نإ لاقو -ܘ
 .عامسلا

 انل لوقت نأ يحلا هللاب كفلحتسا ' :ةنهكلا سيئر هل لاقو مكوح املف

 نآلا نم مكل لوقأ ًاضيأو .تلق تنأ " :هباجأ ؟هللا نبا حيسملا تنأ له

 ' ءامسلا باحس ىلع ايتاو ةوقلا نيمي نع اسلاج ناسنإلا نبا نورصبت
 لاقو «هبايث قزمف «ةملكلا ةوق ةنهكلا سيئر مهفو .(¢1-¥1 :1¥ܪ ܨ

 !دوهش ىلإ دعب انتجاح ام .فدج دق



 يتق لاق ال1 ]طن اونا ف طابا امرمف دقلا 39 )95937 0 )905 سفنو

 نع مئاق ناسنإلا نباو .؛ةحوتفم ءامسلا رظنا ܐܶܢܳܐ اه " :هداهشتسا تقو

 .(55 : ¥ عأ) ' هللا نيمي

 .ملاعلا نيديس ناسنإلا نباك هنإ لاقو -5

 دقو ١5(. :) ^ كت) ' اهلك ضرألا ناّيد " ܐ ܨܬ هللا نأ فورعملاو

 يف يتأي فوس ناسنإلا نبا نإ ' :يناثلا هئيجم نع حيسملا ديسلا لاق

 ' هلامعأ بسح دحاو لك يزاجي ذئنيحو هتكئالم عم .هيبأ دجم

 هيلإ ةكئالملا بسن .هتكئالم عم ' :هلوق يف انه ظحالنو ,(¥¥ :) 1 ىتم)

 ." هللا ةكئالم مهو

 واوا نعم دفن دجم) ةرابع يف ظحالنو

 .ناسنإلا نبا وه اميف .هيبأ دجم هل هللا نبا وه هنإ لاق ¥

 نبا وهف .هيبأ هللا دجم يف يأ «هيبأ دجم يف يتأي ناسنإلا نإ

 ام ...دجملا سفن ؛هيبأ دجم هلو .تقولا سفن يف هللا نبا وهو «ناسنإلا

 الالقإ سيل بقللا اذه نذإ .ناسنإلا نباك هنع لاقت ةرابعلا هذه عورأ
 ܘ

 ...هتوهالل

 .(بر اي) ةرابعب بطاخي «ملاعلا نيدي ناسنإلا نباك هنإ لاقو -/
 نيسيدقلا ةكئالملا عيمجو ؛هذجم يف ناسنإلا نبا ءاج ܨ :لاقف

 ...بوعشلا عيمج همامأ عمتجيو .هذجم يسرك ئلع سلجي ٍذئنيحف «ةكةعم

 هنيمي نع نيذلل لوقيف .هراسي نع ءادجلاو «؛هنيمي نع فارخلا ميقيف

 بر اي :نيلئاق راربألا هبيجيف ...مكل دعملا توكلملا اوثر يبأ يكرابم اي
 .(؟7-١ :¥ܘ ىتم) ' ...كانمعطأف اعئاج كانيأر ىتم

 هللا نبا هنأ ىلع لدت يبأ :ةرابعو .هتوهال ىلع لدت بر اي :ةرابع

 .ناسنإلا نبا وه اميف
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 نوملعت ال مكنأل نذإ اورهسا " :لوقي ؟اذه انبر وه نمف .(£¥ :¥£ ىتم)

 مدختسيف .() ¥ :¥ܧ ىتم) ' ناسنإلا نبا اهيف يتأي يتلا ةعاسلا الو مويلا

 .دحاو ىنعمب ناسنإلا نباو مكبر :ريبعت

 .هبراتخم نيراتخملاو .هتكئالم ةكئالملا وعدي ناسلإلا نياك =

 .هتوكلم توكلملاو

 ناسنإلا نبا ةمالع رهظت زذئنيح " :ةنمزألا ةياهن تامالع نع لاق

 ةوقب ءامسلا باحس ىلع ايتآ ناسنإلا نبا نورصبيو ...ءامسلا يف

 ' ...هيراتخم نوعمجيف .توصلا ميظع قوبب هتكئالم لسريف .ريثك دجمو

6 313 17839 ; 

 نبا لسري :ملاعلا اذه ءاضقنا يف نوكي اذكه " :اضيأ لوقيو
 .مثإلا يلعافو رثاعملا عيمج هتوكلم نم نوعمجيف هتكئالم ناسنإلا

 نأ اعبط حضاوو 6-5١(. : ) ¥ ىتم) " رانلا نوتأ يف مهنوحرطيو

 ّ(( 5 رم) هللا توكلم توككلملاو ;(ܘ ) ' ) وي) هللا ةكئالم ةكئالملا

 .هللا وراتخم مه نيراتخملاو

 نع اهلاق يتلا تارابعلا سفن «ناسنإلا نباك هب ناميإلا نع لوقيو ٠-

 .ديحولا هللا نباك هب ناميإلا

 نبا عفري نأ يغبني «ةيربلا يف ةيحلا ىسوم عفر امكو " :لاق

 هنأل .ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل «ناسنإلا

 نمؤي نم لك كلهي ال يكل ؛ديحولا هنبا كلذب ىتح ملاعلا هللا بحأ اذكه

 1١5-١5(. :* وي) " ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب

 ةايحلا مهل نوكتل ؛«هب سانلا نمؤي نأ بجي ؛يداعلا ناسنإلا نبا له

 .ديحولا هللا نبا نع لاقُي ام وه ناسنإلا نبا نع لاقُي ام انه مأ .ةيدبألا

 ܫ ١



 ܝܢ ܠܐ لاق امك ءسودرفلا ىلإ لقتنت راربألا حاورأ نأ فرعن نحن

 نحن لهف .(¥1£ : ¥ ¥ ول) ܪ سودرفلا يف يعم نوكت مويلا 1 :نيميلا صلل

 يف حاورألا هذه امنيب ؟سودرفلا نم ةراب احور جرخن نأ ناطلس انل

 يف فرصتن نأ اننكمي فيك ...ةبترم ىقرأو ىلعأو انم ىمسأ عضو

 اهعضخنو ةرهاطلا حاورألا كلت تالمأت لبح عطقنو «نيسيدقلا حاورأ

 اهلخشتف>ةئيفاتنوكت*امب }ܙ ܟܡܐ منغ ةلئكثأ*اهلأتمشوأ “ءانعالطتننا "تحل

 ؟انملاع نم تقلطنا نأ دعب تايضرألاب

 ؟هللا نم نذإب نوكي هذه حاورألا كرحت له :اضيأ لأسنو

 نم نذإ نودب سودرفلا نم راربألا حاورأ كرحتت نأ دعبتسن نحن
 ناكسل ةنيعم ةمدخب موقتل نيسيدقلا ضعب حاورأ هللا لسري دق .هللا

 يعدتسن نأ امأ ١: ١5(. بع) ضرغلا اذهل ةكئالملا لسري امك ءضرألا

 !؟هيلع انناطلس ام رخآ رمأ اذهف ...انل رهظتل حاورألا هذه نحن

 .ممألا سجر نم اهربتعيو ' ىتوملا ةراشتسا ' هركي هللا نإ اصوصخو

 ' برلا دنع هوركم كلذ لعفي نم لك "و «ةفارعلاو ةرحسلا رومأب اهنرقيو
 == ܝ ثت)

 .هللا يدي يف تعدوتسا دق راربألا حاورأ نإ

 لاق امكو .(55 :¥¥ ول) ةيرشبلا هحور نع حيسملا ديسلا لاق امك

 ' يحور لبقإ عوسي برلا اهيأ " :هداهشتسا يف سونافطسا سيدقلا

 هقرطب ءءاشي امك اهرضحتسي نأ دحأ يأل نكمي فيكف .(059 :7عأ)

 !؟اهيلع هناطلس امف !؟نينمؤملا ريغ نم نوكي دقو ...ةصاخلا

 !؟سودرفلا يف راربألا ةحار عم قفتت تاراضحتسالا هذه لهو

 .ريخ لمعل ولو ءرزاعل لوزنب حمسي مل ميهاربا انابأ نإ

 ىتح ينغلا اذه ةوخأ ةيادهل رزاعل لزني نأ ينغلا هنم بلط امدنع

 ىسوم مهدنع ܠ :لاقو .ميهاربا انوبأ ضفر .؛.هريصم سفن اوقلي ال

 \ ¥ ܪ



 نودبو ءرشبلا ءاعدتساب حاورألا لزنت لهف .(1ܪ : 11 ول) " ءايبنألاو
 بحو سانلا ةلئسأ ىلع بيجت يكل ءرمألا اذه هركي يذلا هللا نم نذإ

 مهنإ نولوقيو «نوريثكلا همدختسي اعئاش رمألا اذه حبصيو !؟مهعالطتسا

 !!مهتافارتعا اولجسو ؛حاورألا فالآو تائم اورضحتسا

 يف ةنوجسم اهراظتنا ناكم يف اهنإ ملعن نحنف ؛ةريرشلا حاورألا امأ

 :لآسن انهو .ةحار ريغب «ميحجلا

 ؟(ميحجلا) اهنجس نم جرخت نأ ؛ةئطاخلا حاورألا هذهل نكمي فيك

 وأ اهفراعم وأ اهئابحأب يقتلتل ميحجلا نم جرخت نأ اهنكمي فيك
 ام ذهو !؟اهل هيفرت تقو وأ ؛ةحسف يف اهنأك ܕܛܫܘ ثدحتتو «اهئابرقأ

 ءاهراضحتسا لواحي نم هعيطتسي الو ءيه هعيطتست ال امو ...هقحتست ال

 ' يغبني ام قوف يئتري " اذه يف هنألو .هناطلس نم سيل اذه نأل

 .(؟ :) ور)

 .ءاشت امك لوجت نأ ةيرشبلا حورلا عيطتست ال

 .ناك امك ضرألا ىلإ بارتلا عجري " :توملا نع لوقي باتكلا نإ
 سيلف .هللا ىلإ عجرت تماد امف .اهاطعأ يذلا هللا ىلإ حورلا عجرتو

 'حورلا ىلع ناطلس سيل " !' هيلإ عجرت ال وأ هيلع درمتت نأ ناطلس اهل
 ٠١5: ١5(. زم) ' تومتف اهحاورأ عزنت ' :باتكلا لوقي .(6 :4 اج)

 نع لوقي لوسرلا سرطبو .اهتاذ ىلع اهل ناطلس ال نذإ ܨ ܐܵܢܝ تماد امف
 .(14 :¥ طب١) ' نجسلا يف يتلا حاورألا ' :ميحجلا يف يتلا حاورألا

 ءاهل هللا ديري ثيح رقتست الو ءاهاوه بسح كلست حاورأ دوجو ܐܝܐ

 .سدقملا باتكلا يف صن يأ هدنسي ال رمأ اذهف

 نضح ىلا ةكئالملا هتلمحو .ءتام رزاعل نأ نع :ةدحتي باقكلا
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 عرضتي ناك ام «هلهأب لصتي نأ عيطتسي ناك ولو .(¥¥ : )1 ول) ةيواهلا

 !رزاعل هيلإ لسري نأ ميهاربا انيبأ ىلإ

 ؟ةيرشب حاورأ اهنأ حاورألا يرضحتسم نمضي فيك

 .ةيصخش تابثإ ىلإ جاتحت | ¥! كلت نإ لاق يذلا يأر ىلعو

 ناطيشلاف ܪܬ ܐ ܝܚܳܐ نمو مهرابخأ نم تلاق امهم ؟رشبل اهنأ نمضت فيك
 نأ عيطتسي ناك نإو .لاكشألاو تاوصألا دلقي نأ نكميو ءيضاملا فرعي

 ةيصخش لحتتني الفأ ١5(« : ) ) وك") رون كالم هبش ىلإ هلكش ريغي

 ؟ناسنإ

 ؟حاورألا ورضحتسم اهمدختسي يتلا ةقيرطلا يه ام مث

 اهفصت نأ نكمي لهو ؟هللا دي مأ ءيرشبلا بناجلا اهيف حضتي له
 9-١5(. :) ثت) هللا ةيصو دض يه امنيب يحور لمع اهنأب

 نم ىرخأ بناوج ىلإ دوعأ ينلعلو .ةرصتخملا ةباجإلا هذهب يفتكأ

 .ىرخأ ةلئسأ ىلع ةباجإلا يف عوضوملا اذه

4 
 ؟ ناطيشلا صلخي نأ نكمي له

 ءابآلا ضعب نأو !صلخي نأ نكمي ناطيشلا نأ ضعبلا نم تعمس
 ؟حيحص اذه لهف .يأرلا اذهب اودان دق

١ ¥ 



 باتكلا يف ةحيرص صوصن كانهو .ناطيشلا صلخي نأ نكمي ال
 |( وتس يف هيرو )9 )9 نسدنملا

 :تيربكلاو رانلا ةريحب يف حرط .مهلضي ناك يذلا سيلبإو ..."

 ' نيدبالا دبأ ىلإ اليلو اراهن نوبذعيسو .باذكلا يبنلاو شحولا ثيح
 ال١1 25+ ورز

 ةريحبلا يف نيدبآلا دبأ ىلإ ناطيشلا كالهب اذكه احضاو صنلا ماد ام

 دض ةعدب نوكت ؛ناطيشلا صالخب ةادانم ةيأ نإف تيربكلاو رانلاب ةدقتملا

 :لوسرلا سلوب سيدقلا لوق اهيلع قبطنيو .ليجنإلا ميلعت

 نكيلف «هب مكانرشب ام ريغب ءءامسلا نم كالم وأ نحن مكانرشب نإ '
 .(1و ̂ ١: لغ) " اميثانأ

 ناسميإلا ميلس ابأ نأ لقعي الف «نأشلا اذه يف ءابآلا لاوقأ نع ܐܐ
 يتلا ةيناميإلا مهتلا نم هنإ لوقن كلذ عمو .باتكلا دض ميلعتب يداني

 لواح دقو .ناطيشلا صالخب لاق هنأ سوناجيروأ ةمالعلا ىلإ تهجو
 همالك نم تاسبتقم داريإب «ةطقنلا هذه يف هنع عافدلا سوناجيروأ ءابحأ

 :ةعدبلا هذه كك

 .هتوكلمو هلل مواقم ناطيشلا نإ لوقن حرشلا ةدايزلو

 ,. .امضيأ مايألا ليقتسم ىفو «نآلاو هعدبلا دش

 مث َّ ܬܫܝ اهطقسأو ةكئالملا نم ةعومجم لضأ ؛هطوقس ءدب نم وهف

 لمعي نم سيل ' :ليق ىتح اهلك ةيرشبلا لضأو «نيلوألا انيوبأ لضأ
 ديسلا ىلع أرجت هنأ يفكيو ..(¥ ١5: زم) ' دحاو الو سيل ءاحالص

 خرص هتمواقم نمو .(1 68 ىتم) هل دجسي نأ هنم بلطو «هسفن حيسملا
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 ' برلا كرهتنيل .ناطبش اي برلا كرهتنيل ' :الئاق ةكئالملا دحأ
 .(1 هي" 10 كز)

 لب ؛هكلسم ريغي ܟܠܕ ءدفتسي مل َّ ܬ ܢܝܚ فلأ ناطيشلا دييقت دعب ىتحو

 ...هرش يف رمتسا

 نم الزان ܐܦܠܐܘ تيأرو ' :ايؤرلا رفس يف بيبحلا انحوي سيدقلا لوقي
 ةميدقلا ةيحلا ءنينتلا ىلع ضبقف .هدي ىلع ةميظع ةلسلسو .ءامسلا

 ' ةيواهلا يف هحرطو .ةنس فلأ هديقو ناطيشلاو سيلبإ وه يذلا
 .(¥-) 5١: ؤر)

 .(^ :; ( ) ؤر) ممألا

 ةدابإ ىلع لمعي نأ ةريخألا مايألا يف ناطيشلا لواحيس .فنع لكبو
 ...هللا لخدت الول ءهللا توكلم

 كلت رصقت مل ولو " :مايألا ةياهن نع حيسملا ديسلا لوقي كلذ يفو

 ' مايألا كلت رصقت نيراتخملا لجأل نكلو .دسج صلخي مل .هايألا

 تايآ نوطعيو .؛ةبذك ءايبنأو ةبذك ءاحسم موقيس هنأل 0 )ܣ 52 50

 ' اآضيأ نيراتخملا نكمأ ول اولضي ىتح ّܼܝܢܵܢܐܚܒܩܨ ةميظع

 ااا 68 ܩ

 .ناطيشلا لعفب يه :نيلضملا نم ثدحت يتلا بئاجعلاو

 عفترملا ؛كالهلا نبا مواقملا نع لوسرلا سلوب سيدقلا لوقي كلذلو

 : ريخألا ماعلا دادترالا يف ايوق اببس نوكيس يذلا ؛اهلإ ىعدب. اه لك ىلع

 لكبو .؛ةبذاك بئاجعو تاياآبو ةوق لكب ؛ناطيشلا لمعب هئيجم يذلا '
 .(1 :¥ ست") ' نيكلاهلا يف مثإلا ةعيدخ

 لك عم ناطيشلا براحيل :؛ليئاخيم ةكئالملا سيئر لسريس هللا نكلو
 .مهرهقيو رارشألا هتكئالم



 ملف اووقي ملو ؛هتكئالمو نينتلا براحو .نينتلا اوبراح هتكئالمو ليئاخيم

 .ةميدقلا ةيحلا ءميظعلا نينتلا حرطف ...ءامسلا يف دعب مهناكم دجوي

 ܢܩ لإ خرط .هلك ملاعلا لضي ناك يذلا ءناطيشلاو سيلبإ وعدملا

 راص ܠ( انام يايا وسوم ܪܕ ܚܫ

 : ܢ ܕܨ

3 7:3 ); 

 ليئاخيم ةكئالملا سيئر روصت يتلا ,ةروهشملا ةنوقيألا يه هذه

 .هدي يف لدعلا فيسو ؛ناطيشلا سودي

 ىلإ َّ()¥ :)¥ ؤر) براحي لظ .هذه هتميزه دعب ناطيشلا نأ ىلع

 باذعلا يف ثكمي ثيح «تيربكلاو رانلاب ةدقتملا ةريحبلا يف برلا هاقلأ نأ

 °( . ) 3( نيدبآلا دبأ ىلإ هناوعأ عم

 ديسلا لوق هيضالخ ةيناكنإ .مدصو ܛ
 :نيدلا موي يف راسيلا ىلع نيذلل حيسملا

 هتكئالمو سيلبإل ةدعملا ةيدبألا رانلا ىلإ نيعالم اي ينع اوبهذا

 .(؛١ :¥ܧ ىثم)

 فيكف .ةيدبألا رانلا هذه هتكئالمو سيلبإل دعأ دق هللا ناك نإ

 .كالهلا اذه ةيدبأ

 .اذه مهريصم نوفرعي كش الب نيطايشلاو

 065 35 عي) نورعشقي مهنإ لوسرلا بوقعي سيدقلا مهنع لاق كلذل

 :نيلئاق اوحاص «نييسجرجلا ةروك نم برلا اهجرخأ يتلا نيطايشلاو

 ' ؟انبذعتل تقولا لبق انه ىلإ تنجأ .هللا نبا عوسي اي كلو انلام '
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 ." تقولا لبق " كلذ نوكي

 .نايدألا نم نيد هيف فلتخي ال رمأ نيطايشلا باذعو

 -انكمم ناك ولو .ٌباَتكلا صوصن اهديؤت ينيدلا ميلعتلا يف ةيهيذب هنإ

 ةرابع ولو «باتكلا يف دجول ءناطيشلا صلخي نأ ليحتسملا ضرف ىلع
 !بيجعلا ثدحلا اذه ول ܀ ܀ ܀ .ܼܢܫܢ نم ةراشإ ولو ܘ ܠܥ ܕ

 .رخآ دحأ كاله انكمم ناك ام ءناطيشلا صلخ ولو

 .ناطيشلا هلعف ام رورشلا نم لعف ادحأ نأ ثدحي مل هنأل

 .باتكلا هلوقي ام دض ميلعت وه «قالطإلا ىلع دحأ كاله مدعو

0 
 مهيلع ةسينكلا يلصت ال نيذلا

 ؟ايسفنو ايلقع ةيضرم ةلاح يف هرابتعاب رحتنملا ىلع ةالصلا

 نودب .؛هتئيطخ يف تام ناسنإ ىلع يلصت نأ ةسينكلل زوجي ال

 .ةالصلا هعفنت ال ءأطخ هيلع تلص نإو .ةبوت

 مل نإف .(١؟ :5 ور) باتكلا لاق امك توم يه ةيطخلا ةرجأ نأل

 ءاوبوتت مل نإ ° :حيسملا ديسلا لوق هيلع قبطني ؛هتيطخ نع ئطاخلا بتي
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 يذلا ناسنإلا ىلع ةالصلا عنمو .(؟ :) ¥ ول) ' نوكلهت كلذك مكعيمجف

 .توملل ةيطخ دجوت ' :لوسرلا انحوي سيدقلا لوق هديؤي هتئيطخب تام
 ١5(. : ܘ وي١) ' (ىلصُي) بلطُي نأ لوقأ اذه لجأل سيل

 :ةسينكلا مهيلع يلصت الو .مهتئيطخ يف اوتام نمل ةلثمأ برضنلو

 اذه .اتيم عقوف ؛هقرسيل تيب يف هايم ةروسام قلست اصل نأ ضرفنل -أ
 .هيلع يلصت ال ةسينكلا .ةقرسلا ةيطخ ءانثأ تام

 .نيليتقلا نيذه ىلع يلصت ال ةسينكلا

 قالطا 6 لدابتف .ةطرشلا لاجر هطبض .تاردخم برهي ناسنإ -ج

 ةسينكلا يلصت ال اضيأ اذه .ةكرعملا ءانثأ هريغ تامو تامو ءرانلا

 .هيلع

 وأ ءثبعو وهل ةرهس ءانثأ تتام ةصقار وأ .هركس يف تام ناسنإ -د

 ءالؤه لك ...رامقلا بعل يف نيرخآ عم هراجش ءانثأ تام ناسنإ
 .مهيلع يلصت نأ ةسينكلل زوجي ال مهلاثمأو

 3 ةعدبب يداني وهو وأ «ناميإلا نع دترم وهو تام يذلا كلذكو -ه

 :ةسيئكلا هيلع نلبصت آل اضيأ نحكنملاو-و

 ؟رحتنملا ىلع ةسينكلا يلصت ال اذامل

 هسفنل هلتقو .اهلتقي ىتح هسفن كلمي ال وهو .سفن لتاق وه رحتنملا-١

 .اهنع بوتي نأ نود تام دق ةميرج

 يهنيس توملا نأ نظي .ىرخألا ةايحلاب ناميإلا دقاف ناسنإ رحتنملا -؟

 اهلبقتسي ىرخأ همامأ حتفي توملا نأ هناميإ يف عضي ملو .هبعاتم
 ىلع هبعاتم نم دشأ باذع ىلإو ؛ميحجلا ىلإ اهيف هريصمو ءالتاق

 م١



 هيلإ حيرتسي نأ نم الدب ءتوملا نم فاخل اذهب نمآ ول .ضرألا

 يتلا ىربكلا ثالثلا لئاضفلا ىدحإ وه ءاجرلاو .ءاجرلا دقاف رحتنملا -¥

 ةيطخ ءاجرلا دقفو ١5(. : ) ¥ وك١) ةبحملاو ءاجرلاو ناميإلا يه

 .اذوهي عقو اهيفو .لتقلا ةيطخ ىلإ فاضت

 بأل عيطم «هتافارتعا يف نيمأ ءنمؤم ناسنإ تومي نأ نكمي ال

 قاروأ لثم نوطقسي دشرم الب نيذلا " :ميكحلا لوق قدصو .هفارتعا

 ."' رجشلا

 .هنونج تبث نإ وه .رحتنملا ىلع ةالصلا يف ديحولا ءانثتسالا

 6 يو ل ل

 .رحتنمل ل ت ال ةسينكلا

 3 ا لك. قاقنلا و ءانزرلا نم اقأؤل اهؤازخ ناك آلإو
 ميدع لقعلا دقاف هراحتنا تقو يف ناك رحتنملا اذه نأ ول وجرت اهنأ وه

 هيلع أرقت ال نكلو .ةيسفنلا هفورظ ةاعارم هللا نم بلطتو .ةيلوؤسملا

 .ميحرتلا وأ ليلحتلا

 .لكلا نم ةمحر رثكأ وهو هلل رحتنملا رمأ كرتن مث
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 ةيلقعلا :هفورظ لك يعاري امنإ «ناسنإ لكل هتمكاحم يف هللا نأ قثنو

 نحن امأ .دحت ال يتلا هتفرعمو هتمكح بسحب مكحيو .ةيبصعلاو ةيسفنلاو

 ..انصاصتخا نع جرخي انه ىلإ رمألا نإف «ةسينكك

 .كلذك اياطخلا لكف .؛ةيسفن لماوع راحتنالا ةيطخل تناك نإو

 يعاريو .ءيش لكب ىردأ هللاو .ةيسفن لماوع اهعم لمحت ةيطخ لك
 اهبكترم نأ ىلع لدت راحتنالا ةيطخ تناك نإو ...همكح يف لماوعلا كلت

 :برلل انتاولص يف لوقن كلذل .كلذك ةيطخ لكف ؛ريكفتلا ميلس سيل

 يذلا " دحلملا ىتح .الهاج ئطاخلا يمسي باتكلاو ' كبعش تالاهج '

 ' هلإ سيل هبلق يف لهاجلا لاق ' :باتكلا هنع لوقي " ًافوسليف ناك امبر
 (4 05 ١(:

 .اهترفغم نع بلطن نأ نكمي «ةبوتلا لامتحا اهيف ةيطخ لك

 تومي ةنعط هسفن نعطي نمك .هوتل تومي ال يذلا رحتنملاف كلذل

 بات دق نوكي امبر ذإ .هيلع يلصن نا نكمي اذه ...تاعاس وا مويب اهدعب

 هسفن قرحي نم كلذك .. .هتوم تقبس يتلا ةرتفلا .لالخ.ةيطخلا هذه .نع

 يف بطلا لشف دقو هقورحب ارثأتم مايأ دعب تومي مث «هنوذقنيو ءالثم

 هبش يف لخدي نم لك ىلعو ...هيلع يلصن نأ نكمي اضيأ اذه .هجالع
 ¦ ..نيلاثملا نيذه



® 
 بلصلا لبق ةرفغملا اولان نيذلا

 لاقو .(6 :¥ رم) " كاياطخ كل ةروفغم " :جولفملل حيسملا ديسلا لاق

 ةيدومعم نودب ةرفغملا ناذه لانو .(4£ :¥ ول) ةئطاخلا ةأرملل كلذك

 .(¥¥ :4 بع) ° ةرفغم لصحت ال مد كفس نودب ' :لوقي باتكلا

 سيلو «بيلصلا ىلع الإ رفغت مل ةئطاخلا ةأرملاو جولفملا اياطخف 3
 .بلصلا لبق تحنم ةرفغم لك لئملابو .ةظحللا سفن يف

 .ةرفغملل الاون سيلو «ةرفغملاب دعو هنإ

 ةرفغمل «ةبوت عم «ميدقلا دهعلا يف حئابذ اومدق نيذلا لك لثملابو
 نأ ىلإ «ميدقلا دهعلا راربأ لك عم ميحجلا يف اورظتنا كلذ عمو .مهاياطخ

 :مهلاثمأ نعو مهنع ليقو .مهصلخو حيسملا بلص

 اهوقدصو اهورظن ديعب نم مهنكل ,ديعاوملا اولانيمل
 ((1 11 بع)

 امنإ ءبلصلا لبق ةرفغملا الاني مل ؛«ةئطاخلا ةأرملاو جولفملا اذكهو

 لاس اننانأ و ءايب 55001 د .ةرتكملا هزه انحتيسا

 ؟هدعب مأ بلصلا لبق اتام له
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 ىلإ ميحجلا يف ارظتني نأ امهل دب ال ناك ءبلصلا لبق اتام دق اناك نإ

 دهعلا ةيدومعمب بلاطُي ال ءبلصلا لبق تام نم لكو .حيسملا بلص نيح

 ةمايقو توم اهنأ امك ؛حيسملا مد تاقاقحتسا ىلع ةسسؤم يه يتلا ديدجلا

 10 : 1 ور) ةيدومعملاب هعم نينوفدم ' :لوسرلا لاق امكو «حيسملا عم

 نذإ .كفس دق همد ناك امو ܙ ܦܪ دق حيسملا ناك ام بلصلا لبقو

 .نابلاطُي امهنإف ؛ةسينكلا سيسأت ىلإ ناذه شاع نإ امأ

 نه ادضيأ امهل ديالو .هتمايقو هبلصب «حيسملا ءادفب ناميإلاب نابلاطُي
 :بزلا :لوقل ناعخكيو .رسلا اذه سسأت انكردأ دق امهنأل «ةيدوفعملا

 :لوسرلا سرطب لوقلو .() 1 1١5: رم) " صلخ دمتعاو نمآ نم '

 ' اياطخلا ةرفغمل حيسملا عوسي مسا ىلع مكنم دحاو لك دمتعيلو اوبوت '

 .(" : عأ)

 :ةرابع نوكتو .ةميلسلا ةيحورلا ةايحلا يف كولسلا ܐܝܟ امهل يغبنيو
 جاتحت .ّدجت ةيطخ لكو .طقف ةميدقلا اياطخلا نع يه كاياطخ كل ةروفغم

 ...هسفن باتكلا ميلعت بسح ؛لوانتو فارتعا ىلإو «ةبوت ىلإ

 ؟ بعتي هنأو يلصُي حيسملا نأ ىنعم ام

 ؟رومألا كلت لاثمأو هبعتو هتالص رسفن فيك
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 نوسنيو .حيسملا توهال ىلع نوزكري لاؤسلا اذه باحصأ

 !هتوسان

 اةطماا ات 5 0 00 )05 ذخأ ` 9 هلإ © سيل هنإ

 لدعلا يفوي نأ انكمم ناك ام ءانتعيبط ذخأ هنأ الولو .()¥ :¥ بع)

 .انع ةباين يهلإلا

 ...هلإك سيلو .ءناسنإك ىلص هنإ

 مدقي ناك ام ءيلصي ال ناك ولو .ناسنإلل ىلثملا ةروصلا انل مدق دقل

 :..ىلص كلذل ءالاخم ةكاذ أنل

 .يلصن فيك انملعو .ءيلصن نأ انملع هتالص يفو

 يفو ...انتايح يف اهتميقو ةالصلا ةيمهأ نع ةيلمع ةركف اناطعأو

 ةالصلا يف داهجلا ةيفيك انفرع «يناميشج ناتسب يف امك  هتاولص ضعب

 :(52 +55 ܕ

 .هدض ةمهت هذه تربتعال .ءيلصي ال حيسملا ناك ولو

 مهل راصو ؛ةيحورلا ةايحلا نع اديعب نويسيرفلاو ةبتكلا هربتعالو
 !هللاب ةلص هل تسيل ذإ ؛هوعبتي ال نأ يف رذع كلذب

 .ملأتيو عوجيو بعتي ناك ةيرشبلا ةعيبطلا سفنبو

 سعتني الو «ملأتي الو شطعي الو عوجي الو بعتي ال ناك ول هنأل
 ذخأو ءانل يذلا ذخأ هنإو «ناسنإلل نبا هنأ لوقن نأ عيطتسن انك ام «مانيو

 ..:(ةراسنإلا يدفيو
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 .بعتلا نع هزنم توهاللاف .هلإك بعتي مل هنإ

 لصفني مل يتلاو ؛هتوهال اهب دحتا يتلا ةيرشبلا ةعيبطلا هذه نكلو

 ةلباق ةعيبط اهنأل ء«تبعت يتلا يه «ءنيع ةفرط الو ةدحاو ةظحل اهنع

 :ةدعاقلا هذه ىلع راس «ءادفلاب

 .هتوسان نع بعتلا عنمي هتوهال نأ حمسي مل

 .انلجأل ملألاو بعتلا لمحت ذإ هركشن نحنو .() ¥ :¥ بع)

 هبعت بسحب ًافاكي ناسنإ لك راصو .؛بعتلا سدق هبعتبو

 .(^ :" وكا١)
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 ثلاثلا ءزجلا





 باتكلا ةمدقم

 : ناونع تحت «زيزعلا ئراقلا اهيأ كل اهردصن يتلا ةعومجملا هذه

 فالا نيب نم .؛كل هرايتخا اننكمأ ام لمشت «ءسانلا ةلئسأ عم تاونس

 ةيبرتلاو ةينيدلا دهاعملا ةيفقسأ ءاشنإ ذنم ءانيلع تضرع يتلا ةلئسألا

 ..نآلا ىتح ١157 ةنس يف «ةيسنكلا

 .سدقملا باتكلاب ةصاخ ةلئسأ لوح رودي اهنم لوألا ءزجلا ناك

 اريسفت ضعبلا اهرسفي وأ ؛ ءمهفلا ةرسع ودبت هنم تايا لوح يأ

 1 ܦܣ > 304 ܙ :ةيضوتو حرش ىلإ عاتعتو ءانطاخ

 .نيريثكلا هاوفأ ىلع رركتت

 لغشت يتلا نم ةيدئاقعو ةيتوهال ةلئسأب اصاخ يناثلا ءزجلا ناكو
 ...سانلا لوقع

 نأ نكمي لهس بولسأ يف نوكت نأ ناكمإلا ردق ىلع اهيف انيعار
 .عيمجلا مهت الاؤس 55 ىلع ءزجلا كلذ يف انبجأ دقو .لكلا همهفي

 .اهعومجم يف ةيحور ةلئسأب صاخ ثلاثلا ءزجلا اذهو

 نع لاؤسك ܢܐ ܕܟ ىلإ جاتحتو عمتجملا يف رودت ةلئسأ اهعمو

 ܘܠܝܬ ܕ .لكاشملا لح ةيفيك نع نثلاثو ءءاضعألا لقن نع رخآو ء.رمخلا

 .ليصافتلا نم ءيشب اهيلع انبجأ

 يف زيكرتلا اهتيبلاغ يف انيعار الاؤس ££ ءزجلا اذه لمش دقو

 .ةباجإلا

 ..ايلاح ةعبطملا يف عبار ءزج كانهو
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 لوصو نم نيعوبسأ دعب امبر هللا ءاش نإ ابيرق ردصي نأ عقوتأ

 .كيدي ىلإ باتكلا اذه

 تاباجإ نم هرشن اننكمي ام رشن - مكتاولص لضفب - يلاوأسو

 ...ةيمهألاو ةيمومعلا ةفص اهل ىرن يتلا «ةلئسألا

 .مكعم برلا نكيلو «ريخب اونوك

 ١59 ܀ رياربف

 ثلاثلا هدونش ابابلا
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 “كر
 ةريرشلا راكفألا رداصم

 ؟ةيطخ بسحي ينهذب لوجي ريرش ركف لك له

 ؟اهئيجم عنمأ فيكو «ةريرشلا راكفألا هذه يتأت فيك

 نيب قرف كانهف .ةيطخ بسحي كنهذب لوجي ريرش ركف لك سيل
 :ركفلاب طوقسلاو ءركفلا برح

 .هل لباق ريغ تنأو .ريرش ركف كيلع حلي نأ وه ءركفلا برح

 .تقولا ضعب ىقبي دق هنكلو ؛.هدرط ىلع كبلق لكبو كدهج لكب لمعتو

 كل بسحت هل كتمواقم نإ لب .ةيطخ بسحي ال كلذل ءكتدارإب سيل هؤاقبو

 ܨ

 كواقيتساو ܘܢ كذاذتلاو ءريرشلا ركفلل كلوبق وهف ءركفلاب طوقسلا امأ

 ...هل ةديدج روصل كعارتخا امبرو 4

 نزتخم ءيش وأ .كبلق يف ةئطاخ ةبغر نم أدبي دق ركفلاب طوقسلاو
 مث ءالوأ اهمواقت .جراخلا نم ودعلل برحب أدبي دق وأ .نطابلا كلقع يف

 .كطوقس يف روطتتو ؛طقستو اهل ملستست

 ظقيتستف دوعت مث ܢ ىضرتو .؛تاظحل ىلإ ركفلا يف طقست دق وأ

 .برهيف همواقتو «مدنتو كسفنل



 .كنم برهيف .؛هيلع ًاناطلس ذخأت .ءركفلا مواقت ام ردق ىلع
 .كيلع اناطلس ذخأي هل ملستست ام ردق ىلعو .كتبراحم ىلع ٌورجي ال وأ

 .كتبراحم ىلع وؤرجيو

 بسح ىلعو .؛ءكضبن سجي ركفلا .هديب سيلو ءبرحلا ةفد كديب

 يف هل سيلو .يتأي ملاعلا اذه سيئر ' :حيسملا ديسلا لاق .كبراحي كتلاح

 نأ هنكمي «ناطيشلا كبراحي امدنع لهف ؛تنأ امأ .(¥܀ :) £ وي) ' ءيش

 .هل ائيش كيف دجي

 ءيشلا هيبشو ؟ههباشي ام هيف دجوي له :كبلق ربتخي ركفلا نإ

 ؟هيبشلا اذه داجيإ نكمي له وأ ...؟هيلإ بذجنم

 .راكفألا هذه عم هديس نوخي ال ܨܗ 17 لخادلا نم كبلق ناك نإف

 هنم برهت ٍذئنيح ءاهلبقي الو ءاهعم لماعتي الو «هيلإ الخدم اهل حتفي الو
 ب ;55583 ةفاكم زك« راكفألا

 .هيلع ٌؤرجت ذئنيحف ءراكفألا عم بلقلا لهاست نإ امأ

 .اهعم هلهاستل يقنلا بلقلا ىلإ لخدت ةريرش راكفأ كانه

 .هتواقن مدعل ريرشلا بلقلا نم جرخت ةريرش راكفأ كانهو

 .لخادلا نم ىرخأو ءجراخلا نم يتأت ةريرش ًاراكفأ كانه نأ يأ

 .ءاوحل ةيحلا ةبراحم اهلاثم ءجراخلا نم يتلا ةريرشلا راكفألا

 راكفألا تلخد ؛ةيحلا عم اهلهاست ببسب نكلو .بلقلا ةيقن ءاوح تناكو

 .لمع ܨܠ ܕ ؛ةوهش ىلإ تلوحتو ءاهبلق ىلإ

 :برلا لاق اهنعف ءلخادلا نم يتأت يتلا ةريرشلا راكفألا امأ

 .(55 :؟ ول)

 نم يتأت دقو .ةنزتخم تاوهش نم .؛بلقلا نم راكفألا يتأت دقو

 ...ةنزتخمو رابخأو راكفأو روص نم «نطابلا لقعلا

(^ 



 . بيس يألو & ةبأل ,راكفألا > ܟܢ «لخادلا يف زونكملا اذه نم

 .ايقن كيف زونكملا نوكي نأ صرحاف

 .ةوق لقأ نوكت .لقعلا نم جرخت يتلا راكفألا نأ ىلع

 نم ةجراخلا نأل .بلقلا نم جرخت يتلا راكفألا نم ةوق لقأ اهنإ

 .ىوقأ يهف اذهلو ؛ةوهشلاب وأ ةفطاعلاب ةجزتمم ؛بلقلا

 نم جرخت يتلا راكفألا درطي نأ ؛ةلوهسب ناسنإلا ناكمإب اذكهو

 لعفنتو «بلقلا ىلإ لوحتت دقف ءاهعم لهاست وأ ءاهاقبتسا اذإ هنكلو .لقعلا

 ...ىوقتف «هتالاعفناب

 (¥¥* :£ مأ) ' ةايحلا جراخم هنم نأل ,كبلق ظفحا ظفحت لك قوف '

 ܐܢ ܙܥ نوكتس ܨ ܕ ܠ راح ܠܦܠ يقن تنأو «كلتتأ اذإ راكفألا برح نإ

 روتف ةلاح يف تنأو كتتأ نإ امأ .اهنم برهت نأ كناكمإبو ؛ةفيعض

 برحلا نوكت ٍذئنيحف ." برلل كتبحم تدرب دق مثإلا ةرثك نم ' وأ ءيحور
 ." ءاتش يف مكبره نوكي ال يكل ءاولص ' كلذل ...ابعص بورهلاو ةفينع

 اضيأ ظفحاو .كتواقن ركعي ءيش هلخدي ال يكل .كركف ظفحا

 ...ركفلل باوبأ يه ساوحلا ܨܡ .كساوح

 امو هارت ام نأل .ساوحلا يقابو كسمالمو كعمسو كرظن ظفحا

 كلذل .هب لاعفألا نمو .هيف ريكفتلا نم كنهذ عنمت ال دق ؛هعمست

 .لضفأ سارتحالاف

 هلعجت الف ؛قئال ريغ ءيش كركف وأ كرصب وأ كعمس ىلإ لخد نإو

 .ارباع هرورم نكيلو .كلخاد قمعتي

 | ܘ ܢ



 اهنإف ,تقمعت اذإ امأ .يوق ريثأت تاذ نوكت ال ةرباعلا ءايشألا نإ

 لحارم ىلإ لصت دقو ؛بلقلا ىلإ اهروذج دمتو «نطابلا لقعلا يف بسرتت
 ..لاعفنالا

 ىحمت نأ نكمي هب :ءناسنإلا ىلع هللا معن نم وه نايسنلا نإ

 ..ساوحلا هب ربعت امو «ةرباعلا راكفألا

 ؛كنطاب يف رقتست اهنإف ,كقامعألا ىلإ اهلخدت يتلا راكفألا امأ

 يف اببس نوكت دقو ܐܛ اهنايسن نوكي الو ءروعشاللابو روعشلاب لصتتو
 ل .مالحألاو نونظلاو راكفألا نم برح

 ..ىرخأ ةعجر ىلإ انم جاتحي دق راكفألا عوضوم نأ ىلع
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 دسحلا

 ؟دسحلا دوجوب ةيحيسملا نمؤت له

 .ليباه 3 ةشح ( 38 نأ فرعن نحنف .دوجوم  روعشك  دسحلا

 توملل دوهيلا ةنهك هملسأ حيسملا ديسلاو .هتوخأ هدسح قيدصلا فسويو
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 لعف لكو ةبرجت لكو دسح لك :لوقن ءركشلا ةالص رخآ يف نحنو

 .اهدوجوب نمؤن ال (نيعلا ةبرض) نكلو ءدوجوم نذإ دسحلا

 نم اوبرض |; ܒܥ ܒ كانه 8 نونمؤي سانلا ضعبف

 و ءدسحلا نم ءالؤه فاخي ܫܐܠ .نيعم ررض هبيصي ءانيع هودسح

 9 هللا هب مهقزري يذلا ريخلا نوفخي انايحأو . .مهرشو نيدوسحلا
 :ةيفارخ نوكت داكت اصيصق ديحلا نم عونلا اذهل. نويرضي مهو كسلا

 نمو فيوختلا نم اعون هارنو ؛هب نمؤن ال ءدسحلا نم عونلا اذه

 .ةسوسولا

 :هسفن دساحلا بعتي لب .دوسحملا رضب ال دسحلا نإ

 ةضرع لئاوألاو نيقوفتملا عيمج ناك الإو ءدوسحملا رضي ال هنإ

 :ةقومرم بصانم ىلع نولصحي نيذلا لك ناك اضيأو ؛عايضلاو دسحلل

 .رشلاب ةباصإلاو دسحلل ةضرع ةيريدقتلا ةلودلا زئاوج وأ

 ببسب بعتو ةساعت يف شيعي دساحلا نأ وهو ءسكعلا ىرن اننإ
 :رعاشلا لاق امكو ,ةيلخادلا هتواقشو هدسح

 هلتاق كريبص نإف دوسحلا ديك ىلع ربصا

 هلكأتامدجتمل نإ اهضعب لكأت رانلاف

 ؟رضي ال ماد ام ءدسحلا عزنل يلصن اذامل نكلو

 يكل يلصن امنإو ؛ةموعزملا (نيعلا ةبرض) نم افوخ يلصن ال نحن
 ببسب نودساحلا اهب موقي دق يتلا تارماؤملاو دئاكملاو رورشلا هللا عنمي

 .ةريرشلا مهبولق
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 ىلع اوناكو ؛دبعك هوعاب مث «رئبلا يف هوقلأ هودسح امل فسوي ةوخإف

 انقل مازولا كانه ܕܐܘ ادشح ليباه:هاخأ :لكق . نيياقاو ܐܵܦܸܢ نأ .كنشو

 .بلصلل هومدقو «هيلع | ܕ ܡܘܐܢ حيسملا | ܕܠܝܚܥ
. 

 م
 براقألل روشعلا نم ىطعُي له

 وأ مأ وأ بأ :ءارقف براقأ انل ناك اذإ :نيريثك نم لاؤسلا اذه انءاج

 ركنأ دقف .هتيب لهأ اميس الو .هتصاخب ينتعي ال دحأ ناك نإ '

 .(2:5 يت١) ' نمؤملا ريغ نم رش وهو «ناميإلا

 نم ءارقفلا يقاب لمهتو براقألل روشعلا لك ىطعت نأ حصي ال نكلو

 :نيببسل كلذو ܝܢ ܐܦܠܐ | ريغ

 نأ دب ¥ ءكيلع ةيعامتجا تابجاو وه كئابرقأل هيطعت ام نوكي الثل-١
 ةلعبا والم فكل قركتاا خدت الز ا روق عفت تنك. اسس اهي ياؤقت
 ذيفنت نم رثكأو نيجاتحملا ىلع ةقفشلاو ةمحرلا نم رثكأ مدلا
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 نأ حصي الو «كئابرقأ نم اجايتحا 10:53 9
 .روشعلا نم اءزج نوجاتحملا براقألا ذخأي نأ نكمي كلذل .مهلمهت

 كك
 روشعلا عفدو لاملا يجايتحا

 ءابعألا طغضل يضاملا ماعلا لاوط روشعلا عفدأ نأ عيطتسأ مل

 نم يئافعأ نكمي لهو ؟لعفأ اذامف .يلاملا يجايتحالو يلع ةيداصتقالا

 ؟روشعلا عفد

 .ةيلاملا كفورظ تناك امهم ءروشعلا عفدت كنأ ضورفملا

 :يهو ةماهلا تاظحالملا ضعب كمامأ عضأ نأ بحأ انهو

 .ربكأ هللا دنع هرجأ نوكي .هجايتحا نم عفدي يذلا - ١

 نم عفدي يذلا ريغب ؛هسفن ىلع هريغ لّضف دق نوكي كلذ يف هنأل

 ةجاح دسل اًئيش هتايرورض نم عطتقا دق نأ رعشي الو ءاخر نمو ةعس

 .ه ريغ

 تعفد يتلا ةريقفلا ةلمرألا حدتما دق حيسملا ديسلا نأ ظحالنو

 ءالؤه نأل ' .عيمجلا نم رثكأ ةنازخلا يف تقلأ اهنأ اهنع لاقو «نيسلفلا

 ' اهل يتلا ةشيعملا لك تقلأ اهزاوعأ نمف هذه امأو ...اوقلأ مهتلضف نم

 .(££ ١7: رم) " اهتشيعم لك اهدنع ام لك تقلأ ' .(¥ 7١: ول)
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 ساحاففلا اقماع ܐ ܠ نأ ابظيأ ܠ هفيلع :اذكهذو

 .ةحصلا يف وأ ؛تقولا يف وأ ؛لاملا يف كجايتحا نم تيطعأ ءاوس

 :يه كل اهلوقأ يتلا ةيناثلا ةظحالملاو

 .كلام هللا كرابي ءكجايتحا نم عفدت امنيح - ؟

 .ينيفكي ال يبترم لك وأ يلام لك ناك نإ :لوقي جاتحم نم مك
 انه !؟يفكت راشعأ ةعستلا له !؟اضيأ هرشع تعفد نإ رمألا نوكي فيكف

 :كل لوقأو

 .ةكرب نودب لكلا نم رثكأ ؛ةكرب اهعمو راشعأ ةعستلا نإ

 لك نم ادج رثكأ هلعجيو «ىقبي يذلا ليلقلا هللا كرابي ءىطعت امنيحف
 يف كرابيو .هيطعت امم رثكأ كضوعي هنإ ...روشعلا ةكرب نودب لاملا

 .ةكرب هيف تسيل هنأل ءعيضيو اقلطم يفكي ال

 :يه كل اهلوقأ يتلا ةثلاثلا ةظحالملا

 .انكرابيو انبردي اهب هنكلو ءانروشعل جاتحم ريغ هللا -'

 يل اللقا ةكازبيب ناتنيإلا “4 ناتيالا ىلع انضيأ انبردي امك

 عفدن نأ نودب «هلك ملاعلا تاجايتحا لك يطغي نأ عيطتسي هللا نإ
 يف هعم انكرشي نأ ديري هنكلو .هتاريخ نم لكلا عبشملا وه ءائيش نحن

 ...لمعلا اذه ةكرب ذخأنل ءريخلا لمع

 .هللا برج نكلو .ةيداصتقالا كفورظ فراع انأ - 4

 نكلو .(¥ :£ تم) ' كهلإ برلا برجت ال " كنأ يه ةماعلا ةدعاقلا

 عيمج اوتاه ' :برلا ديسلا هيف لاق يذلا ديحولا ءانثتسالا يه روشعلا



 ىوك مكل حتفأ ال تنك نإ :دونجلا بر لاق ءاذهب ينوبرجو ...روشعلا
 ٠١(. :” الم) "...عسوت ¥ ىتح ةكرب مكيلع ضيفأو .ءامسلا

 ىلع لب «جاتحت ال فوس كنأ فيكو «كلام هللا كرابيس فيك برج

 .رثكأو رثكأ هللا كقزريس سكعلا

 ...دادزت نأ فدهب ءروشعلا عفدت ال نكلو

 عم ؛ءاطعلا يف كبلق قدص ىأر ىتم هللا نإف .كجايتحا هيف داز تقو

 ' !؟كدالوأ تاجايتحا يف كرتشا ىتح بر اي ܐܶܢܳܐ نم ' :لقو نذإ عفدا

 يقب يذلا ليلقلا يف كرابف .() £ :¥¶ يأ١) ' كانيطعأ كدي نم ' براي

 :يهو كل اهلوقأ ىرخأ ةطقن

 .كدنع ملظ لام ربتعت ءاهعفدت ال يتلا روشعلا - ه

 سيل لام وهو .هنوقحتسي نيذلا ءارقفلا هباحصأ هيف تملظ لام هنإ

 هللا هربتعاف «هيف برلا تبلس دقو برلل كلم هنإ .كدنع هزجحت ىتح «كل

 :يبنلا يخالم رفس يف يهلإلا يحولا لوقي اذام رظنا .ملظ لام

 متلقف !ينومتبلس مكنإف !؟هللا ناسنإلا بلسيأ ...دونجلا بر لاق ..."

 :برلا لاق اذهل .(8وا“ :¥ الم) ' ...ةمدقتلاو روشعلا يف ؟كانبلس َمب

 .(1 ١5: ول) " ...ملظلا لامب ءاقدصأ مكل اوعنصا '

 : ينعت اهنإ ؟ةرابعلا هذه نذإ ينعت اذامف

 متملظ ذإ ملظ لام حبصأو .؛مكنع هومتزجتحا يذلا روشعلا لامب -5

 ܢܠ ® ܝܟ | ܕܫܢ ܝܩܐ لاملا اذهب 3 مهئاطعإ مدعب ءارقفلا



 عفدب ةيلاملا مهلكاشم نم مهومتذقنأ امكو .مكءاعد هللا بيجتسيو

 ...ةيلاملا مكلكاشم نم اضيأ هللا مكذقني ءروشعلا

 :يهو مكل اهلوقأ ةريخأ ةرابع تيقب

 .كيلع نويد يه يضاملا ماعلا يف اهعفدت مل يتلا روشعلا -\

 .طيسقتلاب ولو ءاهعفدت نأ ضورفملا

 ܘ
 لفطتلاو لوضفلا

 ديرأو ؛هب باصم يننأل ؛لفطتلا وأ لوضفلا نع ينثدحت نأ وجرأ

 .هءاطخأو هداعبأ فرعأ نأ بحأو ءهكرتأ نأ

 كريغ رارسأ ةفرعم ةبحم وه .؛عالطتسالا بح وأ ؛ءلفطتلا

 قيرطب «مالكلا وأ ,عمسلا وأ ؛ةءارقلا قيرط نع ءاوس «؛هتايصوصخو

 .رشابم ريغ وأ ءرشابم

 .ةيعامتجالا وأ ةيحورلا ةيحانلا نم ءاوس ئطاخ رمأ لفطتلاو

 مهرارسأو نيرخآلا تايصوصخ اومرتحي نأ سانلا يف ضورفملاو
 نبالا تاباطخ حتفي نأ مألا وأ بألا قح نم سيلف .ةلئاعلا طيحم يف ىتح

 وأ جاردأ وأ بويج يف ثبعي نأ ةجوزلا وأ جوزلا قح نم سيلو .الثم
 .رخآلا فرطلا قاروأ



 انز هيمسن اذهف ؛هعمسي نأ هل سيل اثيدح عمستي نأ ܠܒܐ قح نم سيل

 نول اذه لكف .هتيؤر هل زوجي ال ام ةيفخ ىري نأ هقح نم سيلو .ناذآلا

 .سسجتلاب سيلو ءانلع نوكي دق لفطتلا نأ ىلع

 ديري ال دق ؛هب صاخ رمأ لوح ةلئسألاب هريغ قهري ناسنإ كلذ لاثم
 يكل ؛ليصافتلا ليصافت نع امبرو «ةلئسألاب هعباتي هنكلو !هنع ثدحتي نأ

 .نانئمطالا يف ةبغرلاب وأ ؛«ةلادلاب لفطتملا رذتعي دقو

 اهل نانئمطالا يف ةبغرلا كلذك .اهادعتت ال دودح اهل ةلادلا نكلو

 ريبك قرف كانهو .طغضلاو رسقلاب يتأت ال رابخألا ةفرعمو .دودح اضيأ

 لك فرعي ܝ ܕ ءفرعي نأ ديري صخشو «نئمطي نأ ديري صخش نيب
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 يف ةبغر مدع هلأست نمم تدجو نإف ؛لأست نأ كل يتحيصن كلذل

 .عوضوملا قئاقد يف لوخدلاو .ةضافتسالا يف ةبغر مدع وأ «ةباجإلا

 .ةلئسألا ةرثكب هيلع حلت ال

 ...حوحل هنأ لفطتملا وأ يلوضفلا تافص نم نأل
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 .ةباجإلا يف مهتبغر مدعبو ؛هلفطتب هتفشاكم

 .لوجخلاب لفطتملا يقتلي نأ يه .فقاوملا ܨܒܐ

 ىرجم ريغي نأ عيطتسي ال دقو ءهدصي نأ عيطتسي ال لوجخلاو

 اذه ىري لفطتملاو !جرحي اذكهو «ةلفطتملا ةلئسألا نم برهيل ثيدحلا



 فرعي نأ ديريو لب ءرابخألا فرعي نأ ديري هنأل «يلابي ال هنكلو ܨ ܒܠ
 !جرحلا اذه بابسأ

 .طقف همامأ يذلا صخشلا رارسأ ةفرعمب يفتكي ال دق لفطتملاو

 !هريغ رارسأ فشك ىلع همغري دق امنإو

 .مهل تلق اذام ...نيرخآلا نع امنإو ءطقف هسفن نع هلأسي ال هنإ

 .مهفرصت امو «ينالفلا فقوملا يف مهروعش امو ؟اولعف اذامو ؟اولاق اذامو

 يقابو مهئاقدصأو مهتلئاع نع اذامو ؟كب مهتقالع امو ؟مهيأر امو

 ...ةجرحم ةقيرطب اضيأ تافارتعالا يف لخدي دق لب

 ...ةئداه ريغ امئاد هساوح ىرت «لفطتملا ناسنإلاو

 نوكت دقو «ةنيمأ ريغو «ةمشتحم ريغو «؛ةرقتسم ريغ هتارظن

 «نيترقتسم ريغ هامدقو ...هعماسم كلذكو ...هريغ اهظحالي ةفوشكم

 .اهل عدي مل ثيداحأ طسو

 .اهفرعي نأ هقح نم سيل ,تاقالع يف لخدتي دقو

 زوجي ال لمعلاب ةصاخ رارسأ وأ «نيتقيدص وأ نيقيدص نيب وأ ؛هتجوزو
 ةيرسب ظافتحالا عيطتسي ال دقو .ائيش هلك اذه نم ديفي ال دقو ...اهؤاشفإ

 ...عمسي ام

 :يه كل يتحيصنف «لفطتلا يف تنأ كتهج نم امأ

 ناسنإ لكل نأب عنتقت نأو .كريغ تايصوصخ مرتحت نأ دوعت-١

 كنأ امك .هئاقدصأ زعأل ىتح اهلوقي نأ بجي ال يتلا ةصاخلا هرارسأ



 ؟هيف لخدتلل يقح وه ام ؟رمألا اذهب ينأش ام :رارمتساب كسفن لأسأ -\

 كك رعي كل هل رديف ك ريش 5 نأ نم از دي «كمقتل اذه لق

 .نيرخآلاب كتاقالع يف ةلادلل ادودح عض -؟

 ܪܒܘ ريغ هتدحوو هنيغب وأ هني نصاخ.ءيىش نع اذحأ تلأس نإ - 5

 حلت الف ܫ ܟܝ ܟܘܠ قلغل ةلواحم وأ برهت هتاباجإ يف وأ «ةباجإلل

 .هيلع

 نإو .هقاروأ وأ هبتك يف ثبعت وأ «كريغ تاباطخ أرقت نأ لواحت ال -ه

 .لفطتلاب مهدقفت ال ىتح ,كئاقدصأو كفراعم ىلع صرحا -

> 
 مارح مأ لالح رذنلا اذه له

 :تاونس ذم كلذ ناكو :برحلا ييتنت صح امئاص لظأ ينأ تزذن
 ؟مارح مأ لالح رذنلا اذه لهف

 نم ريد يف وأ سدقلا يف هنبا دمعي نأ رذني نم يف مكيأر ام كلذك

 ؟ةيلوتبلا رذني باش يف مكيأر ام كلذك ؟ةميدقلا ديعصلا ةريدأ
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 )ܠܚܐ رسم ( دقت 1 <, ܝܠ " 03](4 -: ܝ 33)| باتكلا نإ ܐܳ̈ܢܟ

 .هللاو ناسنإلا نيب قافتا نع ةرابع رذنلاو .(5 :5 اج) ' يفت الو

 .هيف عوجرلا زوجي الو

 حصي ال هنأل ؛ةيحورلا ةيحانلا نم اميلس رذنلا نوكي نأ يغبني نكلو
 .ةيطخ هيف هللا عم اقافتا مربت نأ

 سلوب اولتقي ىتح «نيمئاص اولظي نأ دوهيلا رذن تارملا ىدحإ يف
 ”:امارحو اتطاخ ههرذت ناكو .(1* 457 عا) :لوسرلا

 .مارح هضعب «هللا ةئيشم بسح رذن لك سيل نذإ

 لوأ ةقرحم برلل مدقي نأ ءارصتنم عجر نإ ؛يداعلجلا حاتفي رذن دقل
 هرذنب ىفوف «ءارذعلا هتنبا هتلباقف ;(1+ 79 ضق) هتيب نم هلباقي نم

 ناك و !ًافلطم رمألا اذه نع ستيم مهلا نأ انيقيو !ةقرحم اهمدقو
 !تاقرحم رشبلا ميدقتي هتعيرش يف برلا رمأي ملف ءامارح رذنلا

 امهنكمت ال امبر ءديعب ناكم يف امهنبا ادمعي نأ نيوبألا رذن كلذك

 09900 )0 ةل )5 )0 9 يق 5 070

 نم مدقتلا نم هنامرح كلذك .هتيدبأ ةيلوؤسم نالمحتي فيك ءدمعي نأ نود

 نم نامرح وه ,فورظلا امهيتاوت امنيح دمعي نأ ىلإ «ةسدقملا رارسألا

 .هللا مامأ اهتيلوؤسم ناوبألا لمحتي ,هيف لمعت ةكربو ةمعن

 ريشةيرؤلا ةيدوسعملا, لاوعفمم أل ةصاخيو::امامتداطخن'رذتلا ]ذه .لثمف

 .وه وه لب .ءرخآ ىلإ ناكم نم



 ىلإ ادبأ يقتري ال نكلو ؛:ةبغرلا دودح يف نوكي نأ يغبني «ةرطاخملا

 .رذدنلا ىوتسم

 رامعألاف ءرذنلا اذه ردبك زاوجب ءايقوهأل ܕܠܒ ܐܢܫ ةرطاخملا هذه

 أطخف رذنلا رسك بجيف .ءلفطلا ةحص ىلع ةروطخ كانه تناك اذإ امأ

 فخأ انرتخا دق نوكن انهو .دامع الب لفطلا توم نم فخأ ءرذنلا رسك

 .نيرمألا

 اذه رذن نم ىلع «ةيسنك ةبوقع عقوت نأ يغبني «نيلاحلا الك يفو

 .نيدلاولا نم رذنلا

 :اولوكواوتص «نوذدنك سيلو «تايعرك روسألا هذه | ومدق اموفع

 .ينالفلا سدقملا ناكملا يف اننبا دمعن نأ يف بر اي انقفو

 لاق دقف ؛ذيفنتلا يف اوأطابتت ال تقولا سفن يفو .اورذنت ال نكلو

 ' هب ءافولا نع رخأتت الف .هلل ارذن ترذن اذإ ' :سدقملا باتكلا

 ;(4 +5 ١اج)

 ..ةيحورلا ةايحلاب دهعلا يثيدحل وأ

 نإ ةروطخ هيف نكلو ؛هتعيبط يف أطخ سيل هنأل ءامارح سيل هنإ

 باو زك ردنلا بخانص ܒܨ وأ مو باعك و |[ 53 83 تناك

 وأ ؛هيف عوجرلا ىنمتي وأ ؛هرذن ىلع مدني هتلعج دسجلا ةهج نم ةديدش

 .ةيطخلا يف ايحي وأ ءجاوزلا يهتشي

 .ةالص وأ ةبغرك اهومدق «ةيلوتبلا اورذنت نأ نم الدب



 هذه ىنطتفانق ابها ر أ 'الؤقب نوكأ نأ “تر اي يهتشا يننإ :هل لق

 .كتثيشم تقفاو نإ ةبغرلا

 مهتدعاسو ةايوط مهدشلا اوبرج نيدذلا ده ܚ ءرابكلا امأ

 نكلو «برلل مهسفنأ اورذني نأ نم عنام الف ܘ ܚܣܢ ةايح ىلع ةمعنلا

 .يلمع ريغ وهف .برحلا يهتنت ىتح موصلا رذن نع امأ

 ةرمتسم لظتسو ةرمتسم اهنإ !؟ملاعلا نم يهتنت بورحلا نإ لاق نم

 صوصخب رذنلا ناك نإ امأ .(¥£ ىتم) باتكلا لوقك ملاعلا ةياهن ىتح

 ىلع ܪ( ܫ ءاشلسات ¿ܦܠ ܥܟܐ + قاكنلا ܕܪܥ ةتئيفخ ب زح

 يف كلذكو .فارتعالا بأ ةراشتسا يغبني : بدني ء.موصلا ܝܚ

 ...ةنبهرلاو ةيلوتبلا رذن

 نودب هركف بسحب رومألا هذه يف ناسنإلا كلسي نأ حصي الف

 ؛ةماهلا رومألا هذه لاثمأ يف فارتعالا بأ ريشتسي ال ناك نإو .ةروشم

 ؟نذإ هريشتسي ܢ اميفف

 .ةعرسب ءرذنلاب ناسنإلا قطني ال نأ يغبني امومعو

 ..رذنلا لبق «ةالصو ةروشمو ريكفتو ܕ ܡ ىلإ جاتحي رمألا



 كر
 ةيطخ لوأ

 ؟ملاعلا اهفرع ةيطخ لوأ يه ام

 ...ءايربكلا ةئيطخ يه ملاعلا اهفرع ةيطخ لوأ

 قوف يسرك عفرا " :لاق امنيح ناطيشلا اهب طقس يتلا ةيطخلا اهنإ
 ١5(. ܕ ) ¥ :) £ شأ) " يلعلا لثم ريصأ ...هللا بكاوك

 ناطيشلا لاق امنيح ؛لوألا ناسنإلا اهب بروح ةيطخ لوأ يهو

 .(5 0 كت) ١ رشلاو ريخلا نيفراع .هللا لثم ناريصت ' :ءاوحل

 لكش ذخأف ؛هعاضتاب ةيطخلا هذه براح ءدسجت امدنع برلا نإف اذهل

 نأ ناطيشلل حمسو ءرقب ܠܕ ܘ يف دلوو «ناسنإك ةئيهلا يف راصو «دبعلا

 .ةبرجي



 كر
 بكترت مل ةيطخ نع ةيلوؤسملا

 ءالك !لمعلا ةيطخ يه ةديحولا ةيطخلا نأ خألا اهيأ نظت كلعل

 ةبحمب بلقلا يف ًالوأ أدبت ةيطخلا امنإ «ةيطخلل ةلحرم رخآ وه لمعلاف
 دق نوكت تدفن نإف «ذيفنتلا رود يف لخدت مث ؛هل بلقلا ةلاحتساو رشلا

 ةينلاو ةوهشلابو بلقلاب هتيطخ ىلع ناسنإلا نادي دفنت مل نإو .تلمك

 .ركفلابو

 يحولا هل لوقي ثيح بلق ةيطخ ىوس ناطيشلا ةيطخ تناك اذامو
 قوف يسرك عفرأ .ءتاومسلا ىلإ دعصا : كبلق يف تلق تنأو " :يهلإلا

 كلذ لاق هنأ درجم ١5: ”١و5 ١(. شأ) ' يلعلا لثم ريصأ ...هللا بكاوك

 .هتبترم ولع نم هطوقسل ايفاك ناك ,هبلق يف
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 كر
 ةلودلا مأ ةسينكلا لمع ةيعامتجالا ةمدخلا

 تلخد دق نوكت «ةيعامتجالا ةمدخلا لاجم يف ةسينكلا تلغتشا اذإ له
 ءابآلا دحأل تأرق امك  يحورلا اهلمع تدقفو ܠ ܕܠܠ لمع لاجم يف

 :لاق يذلا حيسملا ديسلا قاطن نع تجرخ دق نوكت دقو . نابهرلا
 ¥” ليجنإلا ميلعت قفاوت الو «ملاعلا اذه نم تسيل يتكلمم '

 .اعم نيلمعلا لمعي ناك حيسملا ديسلا نإ

 عوسي ناكو ° :سدقملا باتكلا لوقي .اضيأ دسجلابو حورلاب متهي ناك

 يفشيو .؛توكلملا ةراشبب زركيو .مهعماجم يف ملعي ءليلجلا لك فوطي
 0 ¥ ىتم) ' بعشلا يف فعض لكو ضرم لك

 بورغ دنعو ' :ليجنإلا لوقي اضيأو .يزاركلا لمعلا وه اذه «ةريحبلا

 مهنومدقي ةريثك ضارمأ عاونأب ىضرم مهدنع نيذلا لك ناك ءسمشلا

 نم جرخت نيطايشلا تناكو .مهيفشيف دحأ لك ىلع هيدي عضي ناكف «هيلإ
 .(£܀ :*/ اقول) ' ةخراص يهو نيريثك

 عم ضراعتي الو «حيسملا لمع نع اجراخ سيل ءىضرملا ءافش نذإ
 2 ملاعلا اذه نم تسيل يتكلمم ' :هلوق



 تايفشتسملا سيسأتبو ءىضرملا ءافشب ةسينكلا تمتهأ اذإو

 فيفخت اضيأ امنإ «ةزاركلا هيمسن مالك درجم تسيل اهتلاسرف .ةيحورلا

 .سانلا مالآ

 اناسنإ دجو يذلا ءحلاصلا يرماسلا لثم حيسملا ديسلا انل مدق دقو
 اقدنف هعدوأو «هتباد ىلع هلمحو ؛هحارج دمضف ؛قيرطلا يف هيلع ىدتعم

 يف حيسملا ديسلاو .(¥¥-¥܀ ٠١: ول) هيلع قفنأو ءهتحص ديعتسي امثير

 يف ناسنإلا اذهب امتهي مل نيذللاو يواللاو نهاكلا ىلإ همول هجو لثملا اذه

 .ةبحملاو ةمحرلا لامعأ نم المع رمألا اذه ربتعاو .هتجاح يفو هضرم

 نم اذه نأب جتحتو ,ةبحملاو ةمحرلا لامعأ نع ةسينكلا دعبت لهف

 :ةلودلا هلمعت .ناسنإ لك نم بولطم ةمحرلا لمعف .اشاح ؟ةلودلا لامعأ

 .درف لك هلمعيو ءاضيأ ةسينكلا هلمعتو

 :ةيعامتجا ةمدخ اهنأ رابتعا ىلع ءرومألا هذه ىلإ رظنن ال نحنو

 حورلا رامث ىلوأ يه يتلا ةبحملا لامعأ نم لمعك اهيلإ رظنن امنإو

 لاق امك .ءايبنألاو هلك سومانلا قلعتي اهب يتلاو .(¥¥ :5 لغ) سدقلا

 .( 41 ىتم) حيسملا

 .سانلا ماعطإب اضيأ متهأ .ةزاركلاب متهأ امك .حيسملا ديسلاو

 اهركذ درو يتلا ةزجعملا يه «نيتكمسلاو تازبخ سمخلا ةزجعمو

 :هذيمالتل حيسملا ديسلا لوق لمجأ امو .ةعبرألا ليجانألا لك يف

 .()¥ :4 ول) ' اولكأيل متنأ مهوطعأ '

 حيسملا ديسلا نأل .عئاجلل ىطعت نأ ةسينكلل رمأ ةيصولا هذه يفو

 !هتكلمم يه هذه ܟ رابتعا
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 .ةطيحملا ىرقلا ىلإ عومجلا فرصي نأ هذيمالت هيلإ بلط امل امنإ

 مهفرصي نأ عيطتسي ال هنإ مزح يف ديسلا باجأ ءاماعط مهل اوعاتبيل

 .("و”" :^ رم) ' قيرطلا يف اوروخي الئل ' نيعئاج

 عئاجلا معطت امنإو ܕܝܐ ܦܠ ܕ ظعولاب يفتكت الأ ؛ةسينكلل ميلعت ܫ

 ةلاسر نع وأ ؛توكلملا ةلاسر نع اهب جرخي اذه نأ نظت الو ءاضيأ
 .يحورلا لمعلا نع وأ «نيدلا

 بالا هللا دنع ةيقنلا ةرهاطلا ةنايدلا ' :لوقي لوسرلا بوقعي اذوه

 هسفن ناسنإلا ظفحو :مهقيض يف لمارألاو ىماتيلا داقتفا : هذه يه

 ١: ١7(. عي) ' ملاعلا نم سند الب

 لمارألا ةدعاسمب تمتهأ وأ «ماتيألل «ئجالملا ةسينكلا تسسأ اذإ لهف

 يه " هذه نأ مأ !؟اهتلاسر نع تجرخ دق نوكت مهقيض يف ءارقفلاو

 ميلعت ال ,ءسدقملا باتكلا ميلعت وه اذه نإ ؟" هللا دنع ةيقنلا ةرهاطلا ةنايدلا

 .سانلا

 قلغي ناك نإ .ءيفكي ال ܠܐܠ نم سند الب هسفن ناسنإلا ظفحو
 ةرسأ ىري نأ عيطتسي ال نهاكلا بألاو «ميتيلاو ريقفلاب ةيانعلا نع هءاشحأ

 نإ !ةلودلا لامعأ نم لمع وه اذه نأب اجتحم ءاهب ةيانعلا لمهيو ةريقف
 ...اذه لوقت ال اهسفن ةلودلا

 نينايرع تخأو خأ ناك نإ " :ًالئاق انخبوي لوسرلا بوقعي اذوه
 ائفدتسا ؛مالسب ايضمأ مكدحأ امهل لاقف .يمويلا توقلل نيزاتعمو

 ' ةعفنملا امف ء.دسجلا تاجاح امهوطعت مل نكلو ءاعبشاو

 .(5١و١١ :¥ عي)

 امك ءيلوسرلا رصعلا ذنم رمألا اذهب تمتهأ دق سةينكلا ىرن اذهل

 لفغي نك ' لمارألا ضعب نأ اودجو ذإ «ةعبسلا ةسمامشلا ةمايس يف ثدح

 ةمدخل لسرلا غرفتي يكلف ١(. :5 عأ) ' ةيمويلا ةمدخلا يف نهنع



 هذهب اوموقي يكل ,يدايألا مهيلع نيعضاو ؛ةسمامش ةعبس اومسر «ةملكلا

 اودجوأ لب دئاوملا ةمدخب هل ةقالع ال ةسينكلا لمع نإ اولوقي ملو «ةمدخلا

 اذه نإ اقالطإ دحأ لقي ملو .لمعلا اذهب موقت ةسينكلا لخاد ةمغط هل

 لسرلا ناك ةميظع ةوقبو ' طقف لقي مل ءلسرلا لامعأ رفس نإ

 ةرشابم اهدعب اضيأ ركذ امنإو "...عوسي برلا ةمايقب ةداهشلا نودؤي

 وأ لوقح باحصأ اوناك نيذلا لك نأل .اجاتحم دحأ مهيف نكي ملو ...'

 لجرأ دنع اهنوعضيو .تاعيبملا نامثأب نوتأيو اهنوعيبي اوناك ءتويب
 ' جايتحا هل نوكي امك دحاو لك ىلع عزوي ناكف .لسرلا

 .ليجنإلا يف يذلا ميلسلا يقنلا ميلعتلا وه اذه ,(¥7ܘ-¥¥ :&£ عأ)

 ىماتيلاو ءارقفلا ةدعاسم نع عنتمت نأ ةسينكلا عيطتست الو

 ةلماجم اذه سيلف .ةلودلل ةلماجم مساب .عايجلاو ىضرملاو لمارألاو

 .ةلودلا عم نواعت مدع اذه امنإو ,ةلودلل

 .ةيدياررتيصو) نزع ججورخرو ܐܒܕ ةعاظيمدع اضيأ اذهو
 ١7(. وك١) لئاضفلا مظعأ اهنإ سدقملا باتكلا لاق يتلا

 ةعيقو داجيإل ةلواحمو «ءاهتلاسرلو ةسينكلل ةحضاو ةبراحم هذه لب

 ؛ةلودلل تائيهلا صلخأ نم ةسينكلاو «مايألا هذه يف ةلودلا نيبو اهنيب

 .ةسينكلا اهب موقت يتلا ريخلا لامعأ عجشت ةلودلاو

 ܨ .هذه ةبحملا لمع لعج دق ܢܗܢܝܚܘܽܠ) ديسلا نأ لجسن انهو

 .نيدلا مويلا يف ةنونيدلا دعاوق نم يعامتجالا لمعلاب اهنومسي

 :ريخألا مويلا يف ءراسيلا نع نوفقي نيذلل لوقيسف

 هتكئالمو سيلبإل ةّدعملا ةيدبألا رانلا ىلإ نيعالم اي ينع اوبهذا '
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 ` ܐܒ : ܘ ىتم)

 تنأو ؛هللا لمع سيلو ءرصيق لمع اذه نأل ءفسأن هل نولوقي له

 بر اي كنأش ام :هل نولوقي مأ هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام اوطعأ تلق
 .ةدعملا رانلا ىلإ العف نوبهذي مأ ؟ملاعلا اذه نم تسيل كتكلممو «ءالؤهب

 .ةيعامتجالا ةمدخلاب ايلاح عمتجملا اهيمسي يتلا ةبحملا لمع اوفلغأ مهنأل

 ةسينكلا ىلوألاب مكف .؛ةمدخلا هذه هبجاو نم «ءناسنإ لك ناك نإف

 ؟مهملعمو مهديس تاوطخ هيف اوعبت الاثم حيسملا ذيمالت اهل برض يتلا

 هنأل ؛هسفن حيسملل اهمدقن امنإ «ءارقفلل اهمدقن يتلا ةمدخلا هذه نإ

 دق يبف .رغاصألا يتوخأ دحأب هومتلعف مكنأ امب ܘܒܠ لوقأ قحلا ' :لاق

 .( : ¥ ܘ 9 ' متلعف

 ةسينكلا ةمدخ نع ثدحت ؛ةيمور لهأ ىلإ لوسرلا سلوب ةلاسر يفو

 ةينودكم لهأ نأل ." نيسيدقلا مدخأل ءميلشروأ ىلإ بهاذ انأ نآلا '

 نأ مهيلع بجي .مهتايحور يف اوكرتشا دق ممألا ناك نإ هنأل ...ميلشروأ

 .(56-58 : ) © ور ) اضيأ تايدسجلا يف مهومدخي

 ١7(. :\¥ ور) ° نيسيدقلا تاجايتحا يف نيكرتشم ' :اضيأ لاقو

 ىلإ امنإو ءيعامتجا لمع درجم تسيل .نيجاتحملاو ءارقفلا ةمدخو

 .أطخلا نم ريقفلل ةنايص يهف .بحلا لمع راوج

 .ةسينكلا لمع ميمص نم وه ءيحور لمع اهل نوكي انهو

 ىلإ وأ ؛لايتحالاو بذكلا ىلإ وأ «ةقرسلا ىلإ رقفلا هعفدي دق ريقفلاف

¥ ( ¥ 



 نم هيلإ لسرأ يذلا وه هللا نأو «هل هللا ةبحمب هرعشت امنإ «ريقفلل يطعت

 .هناميإ ىوقيف هيطعي

 .ميلعتلا ةملكب جزتميو ءةيصولا ةيناحور هيف لخدت .هزيمي

 اذكه مهامس هنأل ,.عوسي ةوخأ :ءارقفلا يمست سئانكلا ةيبلاغو

 .ساسألا اذه ىلع ءاطعلا يف مهعم لماعتتو (£ ܀ :¥ܧ ىتم)

 ةسينكلا ةمومأ حورب هب موقتو ةمدخلا هذه يف ةكرب دجت ةسينكلاو

 .تونهكلا ةوبأ حوربو ءاهئانبأل

 .هللا ءاش نإ ناوآ لك يفو «نآلا

 .اهتامدخ يف ةسينكلا ديقت يتلا يه .طقف ةيعويشلا دالبلاو

 اهنأل .ةلودلا دي يف ءيش لك رصحتو .طقف ةالصلا ىلع اهرصقتو

 .هللاو نينمؤملا نيب ةلص كانه نوكت نأ ديرت ال

 ركذتي الثل .هللا تويب نم جاتحملا ذخأي نأ قفاوي ال يعويشلا ركفلا

 .هداحلإ نع دعبيف «هللا لاجرو هللا

 نم وبه مذخأبيرامرنأ رعشي وأ ءذخأي اسيف هللا /كشي ال يكل اضيأو
 وه ركشلا نأ ܚ يعويشلا ركفلا بسح  رعشي نأ بجي امنيب «هللا ةمعن

 ...ةلودلل اسفانم هللا نوكي الو «هللا يفتخي امنيب ءاهدحو ةلودلل

 نود «تاباتك يف سدنت ܐ ܢ «راكفألا كلت لاثمأ نم رذحن نأ اندرأ

 مهو «ءضعبلا اهب بجعي وأ ءضعبلا اهددريو ءاهبحاص اهب رعشي نأ
 .اهتروطخ نوكردي ال

 اهردصم «؛ةيطع لكو ةمعن لك نأ ىرت دالب يف اننأ هللا ركشن نحنو

 .هللاب سانلا طابترا عجشت كلذل هللا

¥ ( 



 لغتشت ال ةسينكلاف «ةلودلا لمع يف اقالطإ لخدت ال ةسينكلا نإ
 1 »)ܗ > )0 )ܐ

 .يوعرلا اهلمعب موقت ةسينكلاو ءرخآ عباط هل ءيوعرلا لمعلا نكلو
 تاظع درجم وأ ءراكفأو دئاقع درجم نيدلا ىرت الو .اهئانبأب متهتو
 انئانبأب ينتعن نأ وه بحلاو .ءيش لك لبق بحلا وه نيدلا امنإ .ةزاركو

 .ريخ نم مهل همدقن نأ عيطتسن ام لك يف

 ܢܨ
 ةيبعشلا يناغألا ماغنأب ليتارتلا

 !؟ةيبعشلا يناغألا ماغنأ ىلع عضوت يتلا ليتارتلا يف مكيأر ام

 ريثأت نولهاجتيو ء2طقف ىنعملاب نومتهي امنإ .كلذ نولعفي نيذلا نإ

 ةعطقل نكمي .ةنيعم رعاشم سرغت ىقيسوملا نإ .سفنلا يف ىقيسوملا
 9 2 3 3 وأ ناسنإلا حرفت نأ ,(ظافلأ نودب) ةتماص ة ةيقيسوم

 .سفنلا يف ىقيسوملا رثأ ىسنن نأ زوجي الف .ام ةوهش هيف ظقوت وأ هريثت

 :ةيحور اهاقيسوم نوكت نأ يغبني :ةيحور ةينغأ يه ةليترتلا
 ىرخأ رعاشم ريثت دق ةنيعم ةمغنب اهجزمن نأ حصي الف .ةسدقم اهماغنأو
 .ةليترتلا اهدصقت يتلا ةسدقملا ةيحورلا رعاشملا ريغ
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 اهيف شيطيف ءاهتاملكو ةيبعشلا ةينغألاب ܢܐ ܘܠܐ ركذي دق اذه نأ امك
 لوق يتوخأ اي ركذتن نأ انيلع .هرعاشم اهب طلتخت وأ هبلق وأ هنهذ

 0 !؟ةملظلا عم رونلل ةكرش ةيأ " :لوسرلا

6) 
 راكفألا ةمواقم ةيفيك

 «ةدشب ܐܒ ܒ طغضت جدلا .راكفألا مواقأ ل عيطتسأ اقنك

 ؟اهل ملستسال ينعضخت نأ لواحتو

 ...هلحم لحي َّ ܢܘ ىوقأ رخآ ركفب كغارف تقو لغشا

 لب .اهمواقت نأ لواحت اذه دعبو ءاذكه راكفألا كقهرت ىتح رظتنت ال

 لول للا ياللا عرب يلاقي اممم يبات كنأ ةقوع ملم خا لظفألا
 ؟كلذ فيكو ...كيلإ

 نأ ناطيشلا دارأ نإ ىتح ءديفم وه امب رارمتساب كركف لغشا

 ام ...كنع ضسميف «هراكفأل غرفتم ريغو الوغشم كدجي ءركفلاب كبراحي

 هلقعو «؛ةحوتفم هباوبأ دجيف «ناسنإلا ىلإ يتأي امنيح ءركفلا بعصأ

 16:1 ܐܠܘܠ

 : هج 0 .4 احم ل ܠ رخا ركفي هلديتسا .ئدر ركف كءاج نإ

 نوكي نأ «ةبراحملا ركف هب يطغت نأ ديرت يذلا ديدجلا ركفلا يف طرتشي
1: 



 ةلأسم وأ ةلكشم وأ زغل يف ريكفتلاك .رخآلا ركفلا درط هنكمي ىتح اقيمع
 ...هتيسن ءيش ܪ 9 .كمهي عوضوم وأ .ةيدئاقع

 راكفأ اهدرطي امنإ ؛كل ةبراحملا راكفألا درطي ال يحطسلا ركفلا

 ...كبلق قمع ىلإ وأ ءكنهذ قمع ىلإ لخدت نأ اهنكمي ىرخأ

 نم سيل صيوع لاؤس يف وأ ؛ةماه ةيلئاع ةلكشم يف ركفت نأك
 ...هيف رارمتسالا كرسي كبلق ىلإ بوبحم عوضوم يف وأ ؛هلح لهسلا

 :لالحإلل ىرخأ ةقيرطك ةءارقلاب ركفلا درطت نأ كنكميو

 ةمارقلا نأ ® 3085 نأ اينكتي ةديدع ةءا 1503 :نوكت 58
 اميف تقولا سفن يف ركفلا حرسيف ؛ناحرسلل الاجم يطعت ةيحطسلا

 .هبراحي

 ةيحور ةءارق هل حلصت اللف ؛ةوهش ركفب ناسنإ براحي دق كلذل

 وأ ءسدقملا باتكلا يف تالكشم لح نع ةءارق هل حلصت ام ردقب «ةيداع

 مل ديدج عوضوم يف ةءارق وأ ءاهيلع درلاو ةيدئاقعلا تافالخلا يف ةءارق

 .زيكرت ىلإ جاتحي يملع عوضوم يف وأ ؛هتفرعم هل قبسي

 :تايناطملاو تاولصلاب ركفلا درطني دقو

 امك ؛هلل هتبطاخم تقو يف ئطاخلا ريكفتلا نم ناسنإلا يحتسي ذإ

 :ةفطاعو ةرارحب نوكت نأ طرش ىلع .ةالصلا نم ةنوعم ذخأي هنأ

 ...ىوقأ نوكت تايناطملاب ةبوحصملا ةالصلاو .ناحرسلل ةمواقمو

 :يودي لمع يف لاغشنالاب ءركفلا درط نكمي دقو

 نوكي ام ردقب «هتبراحم نع هيهليف اضيأ ركفلا لغشي لمعلا اذه نأل
 .زيكرتو هابتنا ىلإ جاتحي المع

 غارفلا سكعب ءراكفألا برح نم هحيريو «ناسنإلا لغشي اضيأ لمعلا

 ¥ ¥ ܙ



 الملا ظحو ا اةدع راحت ܢ علو نضيت

 .هقزر لجأ نم

 هتدحو نم ناسنإلا جرخي نأ حلصألاف ءاذه لكب ركفلا درطُي مل نإف

 يف ركفي وهو ءنيعم عوضوم يف ملكتي نأ هيلع بعصلا نم هنأل

 :نيرخآ عبم اكرتشم وأ ايدرف ناك ءاوس ءةيلستلا نم عون يأ نأ لب
 | ركفلا درط ىلع. دعاس

 :هب درفنت وأ «كب درفني ركفلا كرتت ܡܚ

 هنع نهذلا لغش وأ ܠܥܘ رخآ ركف لالحإ وأ ءركفلا تيتشت ”ديدئشت

 كللذإ:لع .:ةدلليص وأ ܘܬ | ܝܦ وأ .ةباتك وأ ܝܢܢ ܪܥ وأ 5 و «لمعب

 .هايإ كيسني وأ ܬܠ ܐܟܢ 3 «ركفلا فعضبي

 :هعم فرصتتو ركفلا ببس فرعت نأ كيلع بجي كلذك

 ىلإ جاتحي نيعم عوضوم ببسب ماقتنا وأ بضغ ركف ًالثم كيتأي دق
 نأ دب الف ءبضغلا بابسأ كلخاد ىقبت املاط كنأل .كبلق لخاد فيرصتلا

 .اهتدرط امهم راكفألا كيلع عجرت

 ܒܝ وأ «.سانلا نم تاعامس 9 4 ܢܼܢܫܘ ةءارق هببس ركفلا ناك نإف

 ا هل دجت وأ ءاذه لك ىقوتت نأ لواح ءكلغشت ةلكشم وأ ءساوحلا نم

 .ركفلا ببس عنمت اذكهو

 ىلإ يقوي ܢܢ ܒܠ طاب دجم وأ ءايربك ركف كانأ نإ .كلذك
 نإف .ةيحور ةقيرطب كبلق لخاد ءايربكلا هذه براحت نأ كيلعف ءاذه
 ..اهراكفأ كقرافتس ءاهيلع ترصتنا

110 



 .اهراكفأ كبراحت ةيطخ لك عم يحورلا فيرصتلا ةقيرط عبتت اذكهو

 ܕ

 1: ܨ 586 > 30 > 3 3 ܒ

 وأ ةبغر ىلإ لوحتيف «بلقلا ىلإ لقعلا نم لقتني دق هنأ امك ؛هعورف

 .ةوهش

 :عالطتسالا ةبحم عادخ نم سرتحاو

 .هتياهن نوكت اذام فرعي نأ ديري هنأ ةجحب ءركفلا ناسنإلا يقبتسي دق

 تنأ راكفألا نم ريثك !!عالطتسالا بح نم عونب ؛هجتي قيرط يأ ىلإو

 نم جتنتست نأ عيطتست لقألا ىلعف «فرعت مل نإو .اهتياهن ًاديج فرعت
 !؟كعايض ىلإ ىدأ نإ عالطتسالا بح ةعفنم ام مث .اهئادتبا ةقيرط

 :ركفلا ىلع درلا يهو ,ءىرخأ ةقيرط كانه

 .باتكلا تايآب ركفلا ىلع درلا ةقيرط عضو سيرغوأ رام سيدقلاو

 يفو .اهنكستو اهيلع درت ةيآ اهمامأ عضي «ناسنإلا براحت ةيطخ لكف

 .تايالاب ناطيشلا ىلع برلا در لبجلا ىلع ةبرجتلا

 دق ذإ .ةشقانم ىلإ سيلو ܬܹ ܨܝܚ درط ىلإ جاتحت راكفأ كانه نكلو

 دق امك «هتماقإ ةدم ةلاطإو ءرثكألاب ركفلا تيبثت ىلإ ة ةاعدم ةشقانملا لا نوكت

 .لهامتت الو «خارتت ال .ةعرسب اهدصت نأ بجي ءراكفألا كتءاج نإ

 ذخأتو ءركفلا عم ضوافتت الو ءركفلا كب لصي نيأ ىلإ ىرتل رظتنت الو

 هل نوكيو ةوق ذخأي املك ؛كدنع ركفلا يقبتست املك كنأل .هعم يطعتو

 .هدرط كيلع لهسي افيعض نوكيف ؛هئيجم ءدب يف ܐܐ .كيلع ناطلس

 .ةنوعم ىلإو ءزارفإو ةمكح ىلإ جاتحي راكفألا درط نإ



 سلوب لاق امك «هتلتاقم ةقيرطو ركفلاب نوريبخ صاخشأ كانه
 لأسي نأ هيلع ؛ةربخ هل تسيل يذلاو ." هليح لهجن ال اننأل ' :لوسرلا

 :؛عرضتلاو ةالصلاب يتأت ةيهلإلا ةنوعملا نإف مومعلا ىلعو .ايحور ادشرم
 .راكفالا نم صلختلا ىلع ناسنإلا دعاست

 .ةيدرلا هراكفأ لكو ناطيشلا درطي نأ رداق برلا

0® 
 ءادعألا ةبحم

 ' مكءادعأ اوبحأ ' :ليجنإلا يف برلا لوق ىنعمام

 ا كلذ تيفط  نكبي فيكو 1015 58 -ىتم)

 ينثولا ىتح هب فصتي نأ نكمي يداع ءيش قيدصلا ةبحم

 برلا هديري يذلا ليبنلا يماسلا قلخلا يهف ܗ ةبحم امأ ...دحلُملاو

 نم سيلو أطخلا هركن ...رارشألا سيلو رشلا هركن نأ انديري هنإ ...انل

 انيلع ؛ناطيشلا وأ ئطاخلا مهفلل اياحض درجم مه نوئطخملاف ...ئطخي

 .هيف مه ام اوكرتي يكل ؛مهلجأل يلصنو مهبحن نأ
 :ةيتآلا طاقنلا عابتاب نوكيف ,ءكلذ ذفنن فيك امأ

 هنكسي يذلا بلقلاف ...انيلإ أطخأ دحأل ةيهارك انبلق يف لمحن ال-١

 3 >: 10 )ܒ )ܒ

 ܐܨ



 باتكلا لاق امكو ...انيلإ ءيسي نم بيصي ءوس يأب اقلطم حرفن ال -؟
 نإ نزحن لب ...(6:17وك١) ° مثإلاب حرفت ¥ ةبحملا " :سدقملا

 .ررض انودع باصا

 رعاشم كلذب ريغنف ...ناسحإلابو بحلاب ةيهاركلا درن نأ انيلع -¥
 قيرط كانه ' :مفلا يبهذ انحوي سيدقلا لاق امكو ...انيلإ ءيسملا

 ." قيدص ىلإ ودعلا كلذ لوحت نأ يهو ءكودع نم اهب صلختت

 دق ةوادعلا سلك قر رقنعلا و نال اعتششا اهديزت ة رادحب ةرادعلا ةلاتيس#
 اهجلاعي هنإف «ةبحملاب ةوادعلا ةلباقم امأ ...ةدايز الب يه ثيح اهيقبي

 .اهليزيو

 نمو ...ةوادع هبلق ديزت الثل ءكودع ىلع ءوسلاب ملكتت ال كلذل-5

 دعاسي اذهف ...هحدتما احلاص ائيش هيف تدجو نإ ةيسكعلا ةيحانلا

 .كوحن نم هروعش رييغت ىلع

 :لوقي سدقملا باتكلاف ...هتدعاسمل مدقت ةقئاض يف كودع عقو نإ -1

 ٠١(. :) ¥ ور) " هقساف شطع نإو .همعطاف كودع عاج نإ '

 'ريخلاب رشلا بلغأ لب ءرشلا كنبلغي ال ' :اضيأ سدقملا باتكلا لوقي -
 دق رشلا نوكي ܘ ܙܐ ܥܫܼܢ ةوادعلا تلباق نإ كنإ ...(¥ ) :) \ ور)

 .ريخلاب رشلا تبلغ دق نوكت ٍذئنيحف بحلاب اهتلباق نإ امأ ...كبلغ
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 ةمعنلا رصعو ةبوقعلا

 هنأ رابتعا ىلع ؛ةيحيسملا يف ةبوقع دجوت ال هنإ ضعبلا لوقي
 .ضرألا ىلع سيلو ءامسلا يف نوكت ةبوقع تدجو نإو «ةمعنلا رصع
 ؟حيحص اذه لهف

 نوكت ال هللا ةمعنف ءيهلإلا لدعلا عم ضراعتت نأ نكمي ال ةمعنلا

 !هنم صقنت الو ؛هلدع باسح ىلع

 ناك ميدقلا دهعلا يف ...دبألا ىلإو مويلاو سمأ ءوه وه هللاف .ميدقلا دهعلا

 ...بقاعيو ءبحم وه ديدجلا دهعلا يفو ءأطخلا ىلع بقاعي ناكو ءابحم

 عنصي مل ' :يبنلا دواد هنع لاق «ميدقلا دهعلا يف بقاعي ناك يذلا هللا

 تاوامسلا عافترا لثم هنأل .انماثآ بس انزاجي ملو ءاناياطخ بسح انعم

 دعبأ .ءقرشملا نع برغملا دعبك .هيفئاخ ىلع هتمحر تيوق ضرألا قوف

 7 )ܝܘ ١ انيصاعم انع

 ةجزتمم .ءبيلصلا ىلع ةنلعملا هللا ةبحم تناك ديدجلا دهعلا يفو

 .( 8١5 زم) " ايقالت قحلاو ةمحرلا ' هلدعب امامت

 :ةريثك ةلثمأ يف ديدجلا دهعلا يف هتبوقع ترهظو «هللا لدع رهظو

 .خيراتلا يفو ܢܚ ܠܦܘ باتكلا يف

 ¥ ¥ ܪ



 .اريفسو اينانح ةصق .ةبوقعلا ىلع ةلثمألا زربأ نم لعلو

 ءاتيم اينانح ظقسف «لوسرلا سرطب مف ىلع هللا نم ةبوقع الان دقل
 لاق «بذكلا يف اريفس هتجوز تكرتشا املو .سدقلا حورلا ىلع بذك هنأل

 .بابلا ىلع كلجر اونفد نيذلا لجرأ اذوه ' :لوسرلا سرطب سيدقلا اهل
 تتامو هيلجر دنع لاحلا يف تعقوف " (4 : ܘ عأ) ' اجراخ كنولمحيسو
 ...' كلذب اوعمس نيذلا عيمج ىلع ميظع فوخ راصو '

 ةبوقع ىلع رصتقت ملو .ضرألا ىلع تناك اريفسو اينانح ةبوقع

 .ءعامسلا

 التماف لواشو ابانرب مواق اذه .رحاسلا ميلع ةبوقع تراص اذكهو

 كل ܝܗ :هل ܟ̇ سدقلا 3 ܘ

 -١١(. ܢ ܫ .ةملظو

 .لزعلا ةبوقع .ةيحيسملا يف ترهتشا يتلا تابوقعلا نمو

 .() ) : ܘ وكا١) ' اذه لثم اولكاؤت الو اوطلاخت ال ' ܣܨ هتبقاعم

 .() + : )ܘ وك١) ' مكطسو نم ثيبخلا اولزعا ' :اضيأ مهل لاقو

 لسرلا رثكأ «لوسرلا انحوي سيدقلا اهنع ثدحت ܘܠܬ لزعلا ةبوقعو

 الف ٠ ܝ اذهب ءيجي الو .مكيتأي دحأ ناك نإ ' :لاقف َّ ̄ܘܸܢܥܘܠ) نع اثيدح
 يف كرتشي هيلع ملسي نم ܨܣ ܘܠܬܝ اولوقت الو .تيبلا يف هولبقت

 ٠١: ١١(. ܨܸܢ) ' ةريرشلا هلامعأ

 :سوثنروك ئطاخ ةبوقع ء.ديدجلا دهعلا تابوقع بعصأ نمو

 ملسي نأ ...تمكح دق ...انأ ينإف " :لوسرلا سلوب سيدقلا لاق ذإ

 ' برلا موي يف حورلا صلخت يكل .ءدسجلا كالهل «ناطيشلل اذه لثم

 .(© :ه وك١)

¥ ¥ 0/ 



 ..ضرألا ىلع متت «ةبوقع انهف
 اهب هللا بقاع يتلا ةبوقعلا .:ةيحيسملا يف ةروهشملا تابوقعلا نمو

 .هئايربك ىلع كلملا سدوريه

 يف " ناسنإ توص ال هلإ توص اذه :بعشلا هل لوقي نأ لبق امل هنإف

 دودلا هلكأي راصف .هلل دجملا طعي مل هنأل ءبرلا كالم هبرض لاحلا

 .(¥¥ ¥ :) ¥ عأ) ' تامو

 ..ايؤرلا رفس اهحرش ةريثك تابوقع كانهو

 ةكئالملا قوبي 7 تابوقعلا كلذ ةلثمأ نمو

 تعمسو ترظن مث ' عبارلا كالملا قوب دعب ليق دقو .مهقاوبأب ةعبسلا

 لبو ليو ليو ' تانغ "توب ًالئاق !ءاقنللا طش لك ا ةدنط انك

 ܕܨ نيعمزملا ةكئالم ةثالثلا تاوصأ ةيقب لجأ نم «ضرألا ىلع نينكاسلل

 ..رفسلا اذه يف تابوقعلا رثكأ امو .() ¥ :8 عأ) ' اوقبي

 :لبجلا ىلع هتظع لوأ نم حيسملا ديسلا اهركذ ةبوقعلاو

 نوكي ءالطاب هيخأ ىلع بضغي نم لك نإ مكل لوقأف انأ امأو ' :لاقف

 ܕ .مكحلا بجوتسم

 لاق نمو " ةبوقع ريغ ءضرألا ىلع ةبوقعو «ةبوقع انهف ,(¥¥ :5 ىتم)

 .' منهج ران بجوتسم نوكي قمحأ اي

 .مرحلا وأ ءاميثانأ ًاضيأ تابوقعلا نمو

 نم كالم وأ نحن مكانرشب نإ نكل ' :لوسرلا سلوب لاق امكو

 نآلا لوقأ انلقف انقبس امك .اميثانأ نكيلف َّ ܢ مكانرشب ام ريغب ءامسلا

 .(4 4 :) لغ) ' اميثانأ نكيلف متلبق ام ريغب مكرشبي دحأ ناك نإ :اضيأ

 ..ةبحملا ىلع ليلد ةبوقعلا نأ لوقن نأ ًاضيأ بحن

¥ ¥ 



 .(1 35 بع) ' هبدؤي برلا هبحي يذلا " :لوقي سدقملا باتكلاف

 اريثكو ةمعنلا لمع عم ضقانتت الو .ةبحملا عم ضراعتت ال نذإ ةبوقعلاف

 ܝ ىف هنو ءايقينا اطفحيو نقلا. ظكاقتسا] اديس ةوروقعلا كناك ام

 ىلإ لصي ܢܵܬ ܢܥܘ نودب ضرألا ىلع ئطاخلا كرت اذإ امبرو «ةيقيقحلا
 هللا ةبحم عم اذه قفتي الو .هسفن كلهت اذهبو «ةالابمآاللاو راتهتسالا

 ...ةاطخلل

 ...ةاطخلل تابوقعب ةلفاح ةسبينكلا نيناوقو

 .ةسدقملا عماجملاو «لسرلا ܬܢ :هللا حورب اهعضو نيناوقلا هذهو

 يسكذوثرأ يأو «تابوقعلا نم ريثكلا لمشتو «نيسيدقلا ءابآلا رابكو

 امك باتكلا حور نع ادبأ فلتخت ال يهو .هتديفع يف ةدعاقلا هذه لخدت

 .انركذ

 .تابوقعلا لقأ وهو ,خيبوتلا ةفورعملا تابوقعلا نمو

 لب () ܘ :؟ يت) ° ناطلس لكب ظع ' :سطيت هذيملتل لوسرلا لاق دقو

 :سدقملا باتكلا هنع لوقيف «ةبوقعلا هذه هركي يذلا امأ .(¥ › :5 يتا١)

 .(^ :4 مأ) ' كهركي الهاج خبو .كبحيف اميكح خبو '

 ةدايقو .2بيذهتلاو ميوقتلا وه امنإ «ءليلدتلا وه سيل ةمعنلا لمع نإ
 ...هللا ةبحم ىلإ سفنلا

 .سفنلا دسفي دق ليلدتلا امنيب «ةبوقعلا عفنت كلذ يفو

 .اضيأ بيلصلا ىلإ اندوقت ءبيلصلا ىلع ترهظ يتلا برلا ةبحمو

 )¥ ܪ



 هله
 ¢ ' يدوهيك يدوهيلل ترص ' ىنعم ام

 حبرأل يدوهيك يدوهيلل ترص ' :لوسرلا سلوب سيدقلا لاق
 تسل ينأ عم .ءسومان الب ينأك ,ءسومان الب نيذللو ...دوهيلا

 ' سومان الب نيذلا حبرأل .حيسملا سومان تحت لب .هللا سومان الب
 ؟مالكلا اذه ىنعم امف .(١5و١٠7 :4 وك١)

 نإ :لوقيف ؛ليجنإلا ةلاسر ليصوتو «ةزاركلا نع ملكتي لوسرلا ناك
 هملكأ ؛حيسملا ةلاسرب هعنقأ يكلف «ءايبنألاو سومانلاب نمؤي يدوهيلا

 امأ .حيسملاب ةقلعتم رومأ نم امهيف امو «ءايبنألاو سومانلا نع ءيدوهيك

 ܢ( ܠܐܢ نونمؤي ال مهنإف ءسومان الب نيذلا نم هلاثمأو «ينانويلا
 ةفسلفلاب ناميإلا ىلإ مهبذجأو ؛مهبولسأب مهملكأ كلذل «ءايبنألاب الو
 اضيأ هحبرأ ال ...ءايبنألا نع ينانويلا تملك ول كلذكو ؛حيسملل هحبرأ ال

 .حيسملل

 كولسلا يشعت ال ' يدوهيك يدوهيلل ترص ' :ةرابع نكلو

 .هتوق لكب دوهتلا براح لوسرلا سلوب سيدقلاف .يدوهيلاك

 9 6 نأ )7 قيحتستتلا 7 .نيذلا * 9 ناك
 امو ؛ةلهألاو ءمساوملاو ءتبسلا ظفحو «ناتخلاك ةيدوهيلا دئاقعلا ضعب

 1.}. ܀



 ةئدوهنلا دعاوقلا رئاسو :«تامرحمو تاللخم اره برشلاو لكألاب نضتخي

 .دوهتلا :مسا ةكرحلا هذه تفرعو .ريهطتلاو تاساجنلا يف

 لكأ يف دحأ مكيلع مكحي الف ' :دوهيلل هتابراحم يف لوسرلا لاق دقو

 'ةديتعلا رومألا لظ يه يتلا .تبس وأ لاله وأ ديع ةهج نم وأ ءبرشو
 .()¥ ܕ )1 :¥ وك)

 لكألا ةراهط ينعت امنإو ءموصلا ينعت ال انه برشو لكأ :ةرابعو

 دعت ܟܠܕ «ةيدوهيلا يف ةمرحم تناك يتلا ةمعطألا بسح ىلع هتساجن وأ

 .ةيحيسملا يف كلذك

 يفو .ممألا نيب زرك امك ء؛دوهيلا طسو زرك دق سلوب سيدقلاو
 كلذ دعب هجتا ءاومسقناو اوضفر املف .الوأ دوهيلا ملك ؛:همور يف هتزارك

 .(11-55/ : ¥ عأ) ممألا ىلإ

 ء.دوهيلا عماجم يفو .لكيهلا يف ملكتي ناك ‹ ܪ ܙܲܨ݂ܢ حبري يكلو

 .ءايبنألاو سومانلا يف حيسملا نع درو امب مهعنقي نأ لواحيو

 ؟ لكاشملا جلاعت فيك

 سانلا بيلاسأ فلتختو .هتايح يف تالكشم هلباقت ايندلا يف ناسنإ لك

 كلذو .اهب رثأتلا ىدم يف و ءاهعم لماعتلا يف وأ «لكاشملا ةجلاعم يف

 نم عاونأ كانهف .. 3 ܒ 3 ܒܒ: > 0 5 3:0

 بيلاسأ كانهو .اهيلع نورصتني نورخآ امنيب ؛لكاشملا مهمطحت سانلا

 نأ لواجنسو .ةلكشملا ةهجاوم يف ةميلس ىرخأ بيلاسأو ةئطاخ
 :نيعونلا ضرعتسن

 ¥ ¥ ܙ



 ةلكشملا نم بورهلا ١

 يف طوقسلا 3343 * | هعمو ܕ | انوبأ هعبتا ܝܢ ܕ ܛ بولسأ

 هجو نم هتأرماو مدآ أبتخاف " :سدقملا باتكلا لوقي كلذ يفو .ةيطخلا

 ء( ل كنز ' ةنجلا رجش طسو يف هلإلا برلا

 .اهتهجاوم نم دب ال ناكو ...ةلكشملا لحي مل بورهلا اذه نكلو

 :وهو مهلكاشم سانلا هب لباقي رخآ بولسأ كانهو

 ءاكبلاو دكنلا ܚ ¥

 :ءاكبلاب ةلكشملا هجاوي يذلا لفطلا بولسأ هنإ

 نأ دعب ىتح ضعنبلا دنع ىقبي يلوفطلا فرصتلا اذه نأ ىلع

 «ءاكبلاو نزحلاب ةلكشملا ةهجاوم «ءءاسنلا نم ريثك دنع ةصاخبو ءاوربكي

 .يلمع لح يأ نود

 تناكو .اهمحر هللا اهيف قلغأ يتلا ةرتفلا يف ةنح ةسيدقلل اذه ثدح
 بلقلا ةبآك نكلو .(¥ ١: مص١) ' لكأت ملو تكبف ' اهظيغت ةننف اهترض

 ىلإ اريخأ تأجل نأ ىلإ ءاهتلكشم لحي مل كلذ لك ؛لكألا مدعو ءاكبلاو

 ..هللا

 ܕ

 ܝܝܐ نأ ىلع 2( :¥) لما ًاضومغم ًابكتكم هتيب باخآ لخدف '
 يو وعسل ل ا ܒ

 ܢ

 !!دكنلا اذهب ّنهجاوزأ نورسخيف

 فرفز ١



 ببسل امبرو ءاهعومد يف ةقراغ ةأرملا دجيف «تيبلا ىلإ لجرلا لخدي
 حبصيو «ثلاث ببسلو ءرخآ ببسل ءاكبلا رركتي مث .هلح لواحيف ..هفات

 يسفن مزأت عم ءاهاوه قفاوي ال ام لك ةهجاوم يف ةتباث ةطخ ءاكبلا

 تيبلا نم برهيو ؛ءعضولا اذه ماسي لجرلا لعجي امم ءنزحو ىوكشو
 !...ةجيتن الب ءاهسفن ىلعو هيلع ةأرملا ينجتو ...دكن نم هيف امو

 :يه ىرخأ ةقيرط ىلإ أجلي دق ضعبلا نأ ىلع

 حاحلإلاو طغضلا - ¥

 دجيو «قرطلا ةفاكب اهقيفحت ديري ةبغر ام ناسنإ ىدل نوكي دق

 ىري ةقيرطب طغضيو حلي لظيف «سيئر وأ مأ وأ بأ نم لذل ةضراعم

 .اريخأ ةقفاوملا ىلإ هلصوت اهنأ

 تحلأ !هرس اهل فشك ىتح نوشمش عم حاحلإلا اذه ةليلد تمدختسا

 تلظ اهنكلو .قحلا اهل لوقي الو ؛ءكلذ نم برهتي ناكف ܬ ܨܝܚ بلط يف

 .يعم سيل كبلقو ءكبحأ لوقت فيك "' :ةلئاق هتبتاع مث ؛هيلع اهطغض يف
 انهو ." ةميظعلا كتوق اذامب ينربخت ملو ينتعدخ دق تارم ثالث اذوه

 .هيلع تحلأ ؛موي لك اهمالكب هقياضت تناك املو ' :سدقملا باتكلا لوقي

 '... اهل لاقو .هبلق لك اهل فشكف ؛توملا ىلإ هسفن تقاض

 .() *-) ܘ ١5: ضق)

 .بلقلا ىضرب تسيل ةقفاوم ىلإ لصوي دق حاحلإلا نإ

 سا هي سا لل يسارا را
 ءاكلم مهل ميقي نأ هللا ىلع ليئارسإ ونب حلأ دقل .هسفن ةرارم الو ءاهاطعأ

 كلذ عمو .(¥ 14 مص١) هل اضفر اهربتعاو ةبغرلا هذه دض هللا ناكو

 حور قرافو ؛لواش وه ؛هتئيشم دض اكلم مهاطعأو مهحاحلإل هللا حمس
 .(5 :) 4 مص١) لواش ܝܢ ܨܐ
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 برهف ٠١( : ¥ كت) قيدصلا فسوي ىلع رافيطوف ةأرما تحلأو

 .اهنم

 نجسلاو درطلا فسوي اهنم ىساق ةلكشم ءاهحاحلإ ةجيتن تناكو
 ܕ ندم هلع 8 هلا 3 هلت وس انضيأ ةجيننلا تناك: كاوكس
 ...ةراس ةجيتنب حاحلإلا تأي ملو

 .حيسملا ديسلا بلصيل سطاليب ىلع دوهيلا حلأو

 .هتيلع اطْغَض اًوذادزاف ؛مهحاحلإ نم برهي نأ ةفاك قرطلاب لواحو
 انل سيل اولاقف ؟مككلم بلصأأ لاقو .. .رابلا اذه يف ةلع دجأ تسل مهل لاق

 كليفشش !نوبارائمتل الدب اويلطف ويفباك ةقلظي نأ :ةارآو:.ىلصيق الإ كلم

 ىلعو انيلع همد اولاقف ءرابلا اذه مد نم ئرب ܐܶܢܳܐ ' :لاقو هيدي سطاليب

 رمأو يلوا مهر يحسب نأ مهحاحلإ ةجيتن تناكو .(¥% ىتم) ' انئانبأ
 ܘ ܘ ܀ ܘ !؟مهحاحلإ ةجيتنب اوعفتنا مهارتأ !حيسملا بلصب

 :فنعلا ىلإ نوأجلي ضعبلاو

 فنعلا بولسأ - £

 يطعي نأ ضفر يذلا لمركلا لابان عم ةلكشم يف يبنلا دواد عقو
 ةفاملق_ رسمأ نى هفيس قلقتف :بفتعلاب.ةلكشملا لحب نأ دواد: ررقنءاقوق هذوتح

 طئاحب الئاب حابصلا ىتح لابانل ىقبي نل هنأب ددهو .مهفويس اودلقتف

 .("7وا1١ :¥܀ مصا)

 هنأل لياجيبأ كلذ ىلع هتخبو دقل الك !؟اميلس دواد بولسأ ناك لّهف

 يف ةميكح تناك اهنأل دواد اهركشو .هسفنل هذي هقكنتو امد كفسُي نأ زرق

 .(¥¥ :¥ܘ مص١) هل اهحصن

 ءانبب هل حمسي مل برلا نأ ٠ .فنعلل دواد مادختسا جئاتن نم ناكو

 ' امد تكفس دقو بورح لجر كنأل يمسال اتيب نبت ال ' :هل لاقو لكيهلا

 .(¥ :4¥ يأ)

¶ | £ 



 .يناربعو يرصم نيب ةلكشم لحل فذعلا مدختسا امنيح ىسومو
 يضقي نأ حمسو «ذئنيح هللا همدختسي مل ;( ) \ :¥ رخ) يرصملا لتقف

 لجرلا ناكو ' :هنع ليقو ةعادولا ملعت ىتح منغلا يعر يف ةنس نيعبرأ
 ' ضرألا هجو ىلع نيذلا سانلا عيمج نم رثكأ أدج اميلح ىسوم

 ..بعشلا ةياعر يف هللا همدختسا ريخألا عبطلا اذهبو (؟ :) ¥ ددع)

 ةلكشم هتهجاو امنيح دبعلا نذأ عطقو هفيس عفر امنيح سرطب أطخأو

 :لئاق هضيو ذيبيلا نكلو ...فنعلاب اهلح يف ركف :هملعم ىلع ضبقلا

 ' ذخؤي فيسلاب فيسلاب ذخأ نم نأل .هدمغ ىلإ كفيس ددرأ '

 6١(. :\¥ܪ ىتم)

 ءاهدلاو ةليحلا  ه

 هيبأ ةكرب بوقعي اهنبا ذخأي يكل بولسألا اذه ةقفر تمدختسا

 .قحسا

 وسيع هيخأك ارعشم همسج نوكي يكل ءزعاملا دلج هتسبلأو
 ءاوقأ )3 1 .بوقعيل ةكربلا حنمو قحسا ىلع ةليحلا تزاجو .(¥¥ كت)

 ءوسيع هيخأ نم افئاخو ابراه شاع لب الك ؟اذكه هابأ عدخ امنيح دافتسا

 أمك .(¥ܘ :795 كت) ليحار نم الدب ةئيل هجوز امل نابال هلاخ هعدخو

 نأ هورعشا امل هؤانبأ هعدخو .(£) :*) كت) تارم رشع هترجأ هل رّيغ

 ة ردن بوذعي نشل اويخأو .(37 :*¥ كت) ئدر شحو هسرتفا دق فسوي

 .(1 :£¥ كت) ةيدرو ةليلق ضرألا ىلع هتايح ينس نإ لاقف هتايح

 توبان مرك ىلع لوصحلل ءاهدلا ةقيرط ليبازيإ تمدختساو
 فدج هنأ اودانو يليعرزيلا توبانب ةئيدر ةمهت قاصلا تربد .يليعرزيلا

 .ةنيدملا جراخ توبان مجر متو .كلذ تابثإل روز دوهشب اوتأو هللا ىلع

 نكلو .هتلكشم لح ىلإ هتلصوأ ةليحلا نأ ادبو .توبان لقح باخآ ثروو
 تلتق له " :هل لوقي باخآل يبنلا ايليا تلسرأ ةرهاسلا هللا نيع

 مد بالكلا هيف تسحل يذلا ناكملا يف ܪ :برلا لاق اذكه ...؟تثروو
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 ريصم وه اذه ناكو .(¥) لم١) " ًاضيأ كمد بالكلا سحلت ؛توبان
 .(55 :4 لم”) اضيأ ليبازيإ هتجوز

 الح ܕܥܒ «ةعيرس ةجيتن ىلإ لصوُي دق - فنعلاك  ءاهدلا نإ
 .هللا نم تسيل اهنكلو  ةلكشملل

 ةروشم لطبأ امك ؛ةريرشلا ليحلا هذه لاطيإب هللا حمسي دقو

 امأ ؛دواذ اجنف ١١(: :17 ܐܟ ܝ̈ܒ ) دواد ءاذيإ نم نكمتت ملف «لفوتيخأ

 .تلطبأ هتروشم نأل ارهق هسفن قنخف لفوتيخأ

 ؟ةلكشملا لحت ةميرجلا له 5

 .مهضارغأ ىلإ لوصولل وأ ,مهلاكشإ لحل ةميرجلا ىلإ ضعبلا أجلي

 شاع دقل ؟ةجيتنلا تناك اذامف .ضرألا ىلع لتاق لوأ نيياق كلذ لعف دقو

 نم لك نأ فاخي ءضرألا يف ابراهو اهئات ءبعرو عزف يف اهلك هتايح
 00 ܨ كت) هلتقي هدجو

 نم هنكمي يكل بآوي لقح قرحف ءاضيأ ةميرجلا ىلإ مولاشبأ أجلو
 5١(. :) £ مص“) كلملا ةلباقم

 ةنايخلا حالس ܢ ا“

 ناخ امك ءمهضارغأ ىلإ اولصي يكل «ةنايخلا حالس ىلإ ضعبلا أجلي

 ءيش ىلإ ةنايخلا هلصوت ملو ءمكحلا ىلإ لصي يكل «دواد هابأ مولاشبأ
 ١5(. : )4 مص") اليتق تامف

 ا يطب يكلم )0 - 30 5 ` 7
 .(5 1" عيتم)

  ضرغ ىلإ وأ ءىفشملا ىلإ ضعبلا تلصوأ ةنايخلا نأ عمو

 ...مهتاوذ اورقتحاو اعيمج اولشف مهنأ الإ  صيخر
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 اردان هنأ الإ ؛هل نيرخآلا راقتحا لمتحي نأ ناسنإ عيطتسي دق هنأ عمو

 1535-1134 منيح نئاخلاو !!ديسفلا مراقتحا :لاقحا ىلع. ننيام
 ..لمتحي ¥ ءاهرقتحيو هسفن

 امو .ادوجوم لازي ال ءاذه لك نم مغرلا ىلع «ةنايخلا حالس نكلو

 ءاسلوا 4 ܐ ير بص حا اح طاوس

 اء

 باصعألاب تالكشملا لح / 

 قيعزلاب رمألا هجاوي نأ لواحي ؟هلحي فيكف ؛لاكشإ يف عقي ناسنإ

 ܐ ܒ هد و ؛ةزفرنلاو ܫ .حايصلاو

 .ةرفنم ةليسو ةجئاهلا باصعألا نإ

 .يلخادلا زجعلا ىلع دهاش وه يذلا ءيرهاظلا فنعلاب لشفلا اذه ةيطغت

 اذهب هنم صلختلا وأ رخآلا فرطلا فيوخت ةلواحمل ةليسو يه وأ

 ةيعامتجا ةقيرط يه الو ؛:ةيحور ةقيرط تسيل اهنكلو .بولسألا

 ..وه امك لاكشإلا اهعم ىقبيو .ةمرتحم

 3 4:0003: قي - 9335 تم 6
 ܢ ܝܚܦܰܢ ىرخأ ضارمأ ىلإ ةفاضإلاب ...ركسلاو ؛«ةدعملا ةحرقو باصعألا

 حالصإ صخشلا لواحي دقو .ةيعامتجالا تاقالعلا يف ةريثك تاديقعتو

 .الح دجي الف «نيرخآلا ىلع كلذ رثأو هبضغ جئاتن
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 اههابشأو ريقاقعلا ىلإ ءوجللا ܚ

 فانصأ ىلإ «ريقاقعلا ىلإ أجليف الح دجي الو ؛لاكشإ يف ناسنإ عقي
 ؛نافيتألاو ؛مويلافلاو «مويربيللا ىلإ :تامونملاو تانكسملاو تائدهملا نم

 ...اهلاثمأو ةيودألا هذه هابشأو «لينيلافلاو

 وأ ءركسملاو رمخلاب هتلكشم لحي هنأ نظي نم ءالؤه ىلإ مضنيو

 !...تاردخملا وأ نيخدتلاب

 لواحي امنإ «هتلكشم لحي ال تاردخملاو  نيخدتلابو ةيودألا هذهب هنإ

 ...ةيقاب لظتو ءاهنم برهي امنإ ؛هتلكشم لحي ال وهو ؛هسفن نع هوتي نأ

 يف لشفلاو ؛ةلكشمل ܢ | ةهجاوم يف لشفلاب فارتعا يه ريقاقعلا هذه

 دجي اهلوعفم لقي املكو ...ةجيتنب يتأت ال ذإو .اهلح يف لشفلاو اهلامتحا

 ...ةجيتن الب اضيأو ءاهتيمك ديزي نا لواحي .يه امك ةلكشملا اهيطاعتم

 ىلإ لوصولا لواحي نأ ىلإ .يسفنلا بعتلاو سأيلا ىلإ رمألا هب يهتنيو

 :وهو رخآ قيرطب هتالكشم لحي دق ضعبلاو

 ماصخلاو ةعطاقملا - ٠

 وأ .ماصخلاو ةعطاقملا ىلإ أجليف ةيعامتجالا هتاقالع ضعب يف لشفي

 6 لم١) ةلقتسم ةكلمم مهل اونوكو «طابسأ ةرشع مسقنا ...ماعبحر

 ةلكشم راص لب ؛ةلكشملل الح نكي ملو ةليوط انورق ماسقنالا اذه رمتساو

 ܢ ةدخكو «نييرماسلاو دوهيلا نيب عضولا سفن ثدح .قمعأ

 حلاصيو ؛لحت مل يتلا ةلكشملا هذه جلاعيل حيسملا ءاجو ...ممألاو دوهيلا

 ؟بولسألا سفن ىلإ أجلت له تنأو .كئلوأ عم ءالؤه
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 بذكلاب ةلكشملا ةهجاوم ܢ ١

 .بيذاكأ وأ ةبذكب اهلح نولواحي ةلكشم مهتهجاو املك نيذلا رثكأ ام
 بذكلا نوطغي ءرمألا فشكنا اذإف !ةلكشملا يطغي بدذكلا نأ نونظيو

 دادزتف «ةقثلا مدع نم اوج دجوي بذكلاو ...كيلاود اذكهو ءرخآ بذكب
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 :وهو .تالكشملا ةهجاوم يف .فرحنم رخآ قيرط كانه

 يأرلا ةبالصو دانعلا بولسأ - ܐ

 تناك امهم ؛هرظن ةهجوو هيأر ىلع رصيف «ةلكشم ناسنإلا هجاوي ذإ
 .اديقعت داذزيو دانع ىلإ رمألا لوحتي دقو «ةئيسو ةميخو جئاتنلا

 يتأي نأ نكمي الو .تاذلاب دادتعاو ةيلخاد ءايربك نع جتان كلذ لكو

 نم دب ال «لبقي مل اذإف ءرخآلا فرطلا ماغرإل ةلواحم هنأل «ةجيتنب دانعلا

 ...مداصتلا

 .هؤطخ تبثي امع لزانتلاو ,ءمهافتلا ةلواحم وه جالعلاو

 :يهو امامت دانعلا سكع ةقيرط كانهو

 مالستسالاو فوخلا 2 )

 يف سفن رغصب نورعشيو نوطغضي امنيح ضعبلا اهيلإ أجلي
 امنإ «ةلكشملل الح اذه سيلو ...ثدحي ام مهل ثدحيلو نوملستسيف «مهلخاد

 ...ةلكشملل عوضخ
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 لكاشملا ةهجاومل ةميلسلا قرطلا

 لقعو ةمكحب ةلكشملا لح أ

 امك ؛ةمكحب امنإو ؛:ةضيرم ةيسفنب الو «دانعلاب الو ءباصعألاب ال

 رفس يف ليق دقو .() ¥ :¥ عي) ' ةمكحلا ةعادو يف " :سدقملا باتكلا لاق

 ' مالظلا يف كلسيف لهاجلا امأ .هسأر يف هانيع ميكحلا ' :ةعماجلا
 ;(}&¥63 اج

 تسيلو ءءامكح عيمجلا سيل هنأب كلذ ىلع ضعبلا ضرتعي امبرو
 :يه كلذ ىلع ةباجإلاو ...ةبهوملا هذه لكلل

 ةربخلا باحصأو نيفراعلا يأر ذخأو ةروشملا ىلإ ءوجللا - ب

 اهيلإ فيضي امنإ ؛هتربخو هتفرعمو هيأرب ناسنإلا يفتكي ال ثيح
 :يهو تالكشملا لحل ةحجان ةقيرط كانهو رابكلا يأر

 موصلاو ةالصلا - ج

 ةالصلاو .هللا هلحي نأ لهسأ ام ؛ءهلح نع ناسنإلا ܪܫ

 ܢ ܐ: ا زك مع ܫ ܝ ܟܠ( موغم زب ةكلملا هيتسا اذله« ىلإ ( ܒܐ̈ܐ +: ܦܪܐ ܝ ܣܠܕ

 :لاق امنيح اذه ىلإ أجلو ؛هماوصأو هريمازم يف يبنلا دوادو .ىونين

 : تبيلصو تمصو امايأ تمنو .تيكبو تسلج مالكلا اذه تعمس املف '

 1 : ) حن)

 ةمكحلا لبق ءانلئاسو ةمدقم يف ةالصلا عضن نأ بجي عقاولاو

 .امهعم ةجزتمم و ةروشملاو



 ناو: ܐܦ نوكت.نأ انمعي امك ىلصخ نأ الوأ انملعي باتكلا .نأل

 ...اهيف لحنت اتقو ةلكشملا ءاطعإو ربصلا ܚ د

 ءابسانم هاري يذلا تقولا يف ةلكشملا لح هللا ربدي نأ ىلإ ربصلا
 يفو يسفنلا بعتلا يفو رمتسملا قلقلا يف عقي ءربصلا لمتحي ال يذلا نأل
 :وه رخآ رصنع ىلإ اهلح يف ةلكشملا جاتحت كلذ لك

 برطضم وهو هتالكشم لح هنكمي ال ناسنإلا نأل .ءودهلا  ه

 - بارطضالا امنيب ميلسلا ريكفتلل الاجم يطعت ةئداهلا باصعألاف
 ...لعفي اذام ناسنإلا يردي الف ءريكفتلا لشيو سفنلا بعتي

 درجمب سيلو ܢܐܐܚ̈ܫܶܦܠ) يباجيإلا لمعلاب ةلكشملا لحت نأ ىقبي ܚ ܨ

 .تاينمألا

 ؟ يورتلا مأ ةعرسلا

 ىلع ةردقلاو تبلاو مزحلا ىلع لدت يتلا ةعرسلا لضفأ امهيأ

 حور نم كلذ هلمحي امو .ءودهلاو يورتلاو لابلا لوط مأ ءرارقلا رادصإ
 ؟...ربصلاو نازتالاو ةعادولا



 ىرخأ رومأو .ةحلاصو ةمزال اهيف ةعرسلا نوكت رومأ كانه

 ...لابلا لوطو يورتلا ىلإ جاتحتو ءاهدسفت ةعرسلا

 لدعللو ؛ءصحقلل ًالاجم يطعت ال ءاهيف ةعرسلا تناك اذإ :الثم ةبوقعلا
 يف ةعرسلا تناك نإ «ةيلوؤسملا عضومو أطخلا رادقم ةفرعمو «قيقدتلاو

 .يورتلا ىلإ رمألا جاتحيو ءأطخ ةبوقعلا

 دعاسي «ةبوقعلا عيقوت يف ةانألا لوط نإ ىرخأ ةيحان نم كلذك

 هريغ عجشيو ؛جئاتنلا ءوستف هئاطخأ يف رمتسيو ؛يدامتلا ىلع ئطخملا

 بجاولا نم نوكي ذئنيح ءطبض دي بينز عه اسري دك دع

 .فورظلل ريدقتو .ةمكح ىلإ ܡ نيلاحلا يف ذ رمألا نذإ

 هبقاعت نم ءاطعإو ̀ . ل 5 يغبني ؛ةمزال

 .هيلإ بسني امع ةباجإلاو هفقوم حيضوتل ةصرف

 .ًالثم ةبوتلاك ءاهيف ةعرسلا بجي ارومأ كانه نأ ىلع

 'يبأ ىلإ بهذأو (نآلا) موقأ " :لاق ؛هسفن ىلإ عجر امل لاضلا نبالا

 .ريخأتلا وأ ليجأتلا اهيف زوجي ال ةبوتلا نأل .هيبأل عجرو هتقول ماقو
 ءقلغأ دق بابلا ندجو «تارخأتم نعجر امل تالهاجلا ىراذعلا سمخلاو

 .صصحخحفلاو يورتلا ةجحب د اهيلع تربص نإ .ةمدخلا يف تالاح كانه

 .امامت تهتنا دق نوكت نأ دعب اهيلإ لصت دق
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 تأطابت نإو .هؤافش نكمأ «عيرسلا جالعلاب هتقحل نإ ضيرمل اهلاثم
 ام لمعا .سئيم عضو ىلإ ةلاحلا لصت دق «ءصوحفلا نم ديزملا ةجحب

 .ةعرسب نكلو ءصوحف نم مزلي

 عستاو «ةداع ىلإ أطخلا لوحتف «مهداقتفا يف انأطابت ةاطخ نم مك

 وه ببسلا ناكو «دادترالا ىلإ اهتروطخ تلصو تالاح نم مكو «هقاطن
 . وطابتلا

 .ةعرس ىلإ جاتحت ؛ةيلاملا لكاشملا ضعبو «ةيلئاعلا لكاشملا كلذك

 نم تجلوع ول اهكرادت نكمي ناكو «قالطلا ىلإ تلصو تالاح

 ىلإو ءدانعلا ىلإ لصتو «دقعتتو تافالخلا روطتت نأ لبق ءرمألا ئداب

 ..ءاضقلاو مكاحملا ىلإو ؛ةيهاركلا

 .ةعرس ىلإ جاتحي تابجاولا ءادأ نم ريثكو

 يف هترايز يف وأ ؛هتئنهت يف وأ ؛هتيزعت يف أطابتت ناسنإ امبر
 نم هرعاشم ريغت ىلإ ؤطابتلا اذه يدؤي ءةماه ةبسانم يف وأ ء.هضرم

 نإو ...امكتقالع ىلع رمألا رثؤيو «هب متهم ريغ كنأ نظيو ؛كتهج

 !كئاقدصأ ةمئاق يف ܠܢ ܠܫܢ هدجت ال امبر ؛هتحلاصم يف اضيأ تأطابت

 عمو ܟ ܨܚ لك يف لضفألا يه ةعرسلا نأ اذه ىنعم سيل نكلو

 ..دحأ لك

 نعو لاجترالا نع اديعب نوكي نأ ؛عيرسلا ءارجإلا يف كرتشي

 هتع رس نوكتف :رظنلا ةداعإل ًاضرعمو أطخلل ًاضرعم ناك الإو ؛لاعفنالا

 .هئاطيإ يف ܐܢܚ

 | ܨ لمعلا ناك «نافتالا عم

"27 



 «نازتالا نادقف وأ عافدنالا وأ «ةيئاجوهلا ؛«ةعرسلاب دوصقملا سيلو

 .اميلس رارقلا جرخيل ءءودهلاو ةيورلا ةيمهأ ودبت انهو
 يف تبلا نغ ازجع وأ ءرارقلا رادصإ نع ا نهج :فروبلاةباملافو

 ئداهلا ريكفتلاف .فرصتلا يف ةمكحلاب كلذ لكل جزم يه امنإ .رومألا

 رثكأ ةيققاملا هاهنا رجالات ,ابخلجتت ناكأ ةداولا قردصقلاو فقمالس ܒܐ

 اننا زهلل انضيرعت .لقأ وكاتات

 .ديفأ ةطسوتم ةجرد ءطبلاو ةعرسلا نيب دجوت هنأ ىلع

 ...رومألا لطعي يذلا ءطبلا وه سيلو ءصحفلاو

 ؛هلالغتسا ءيسأ اذإ امأ .ةميلس ةجيتن ىلإ ىدأ نإ ؛ةليضف ةانألا لوط

 .هلحم لحت يخأ ةليضف نإف

 لامهإلاب انايحأ طبتري دقف .ةعادولاب امئاد اطبترم ءطبلا سيل ًاضيأو
 .ةدالبلاب طبتري وأ .ةالابماللاو

 ىطسولا قيرطلاف .نيفرطت دحأ عبتت الو .كفرصت يف نذإ اميكح نك

 .نيفرطت نيب طسوتم عضوم يه نولوقي امك ةليضفلاو .نيريثك تصلخ
 ...ريتفتو فارسإ نيب

 .هحجني امب عوضوم لك لماعو .هقحتسي يذلا تقولا لمع لك طعأ

 .مزلي امبسح ؛يورتلاب وأ ةعرسلاب
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 هه
 ةينالعلا مأ ءافخلا يف

 اوعقو ام اذإ ؛ةينالعلا مأ ءافخلا يف سانلا ىلع درن نأ لضفألا له

 أطخأ اذإ «ةينالعلا مأ ءافخلا يف ةبوقعلا نوكت نأ كلذك لضفألا لهو

 .؟ةبوقعلا بجوتست ةئيطخ ضعبلا

 .ةينالع بقاعت «ةينالعلا يف بكترت يتلا ةئيطخلا

 .ةينالع هيلع ܠܸܢ «ةينالعلا يف رشنُي يذلا يتوهاللا أطخلاو

 ءاطخألا وأ ءياقعلا ىف يكترت, يتلا ايياطقلا ىلإ ةيستلاب نيكعلاو
 نكمي اهلك هذه ...دحأ اهب يردي نأ نود ناسنإلا اهيف عقي يتلا ةيتوهاللا

 .رشتنت مل اهنأل ءءافخلا يف اهتبقاعم وأ اهتجلاعم

 اذاملو ؟ةينالعلا يف ةبوقعلا نوكت اذاملو ؟اذه لك يف ةمكحلا يه امف

 وأ «نيرخآلا ىلع هريثأت هل نوكي ,ةينالع ثدحي يذلا رمألا نأل كلذ

 ...ءالؤه باسح بسحن نأ يغبنيف .نيرخالل هترثع

 9 لب ننكر 35 :3) )3 ܒ 0: 0 )

 اذإ نورتهتسيو نونيهتسي مهنأ وأ «هلعف يف هنودلقي دق نيذلا «نيرخآلا ىلإ



 لاق كلذ يفو ...ةذخاؤم وأ ةبوقع ةيأ نودب ةلوهسب رم دق أطخلا دجو

 :فقسألا سواثوميت هذيملتل لوسرلا سلوب سيدقلا

 ' فوخ نيقابلا دنع نوكي يكل ,عيمجلا مامأ مهخبو نوئطخي نيذلا '
 .( :ܘ تاز

 .ةسينكلا يف ابخص وأ ةرشوش ضعبلا ببس نأ ًالثم ثدح اذإف

 اهوببس يتلا ةرثعلا ببسب ءلوسرلا لاق امك ؛عيمجلا مامأ مهخيبوت يغبني
 اذهو .بعشلا ملعتي يكلو ءاولعف املثم مهريغ لعفي يكل اضيأو .مهريغل

 هنع لاق يذلاو ءدحأ هفرعي ال يذلا يصخشلا أطخلا نع فلتخي رمألا

 :برلا

 ' امكدحو هنيبو كنيب هبتاعو بهذاف .ءكوخأ كيلإ أطخأ نإ '

 ١16: ١5(. ىتم)

 ةلثمأ يه ةريشكو .لكلا مامأ نوكت اضيأ هتبوقعف «ماعلا أطخلا امأ

 ءايبنألا نم تردص يتلا وأ «هبعش هللا اهب بقاع يتلا ةينلعلا ةبوقعلا

 ܪ لسرلاو

 ميلعتلا نع توكسلاف ...ئطاخلا ميلعتلا نع ملكتن قطنملا سفنبو

 ...هيلع ادر دجي مل اذإ هقدصي ضعبلا لعجي امبر ءرشتنا اذإ ,ئطاخلا

 ابر. ةئاككلا وأب تالكملا 5 تتكلا"قيزظ' نع 'ءاروط“« ܡܬܢ( ܠܒ(

 خيراتلاو .يميلعتلا اهبجاو يف ةرصقم ةسينكلا نأ نوري اذه يفو

 :ةيتوهاللا ءاطخألا نم ةسينكلا فقوم نع ةددعتم ةيلاوتم اروص انل مدقي

 ةبراحمل ةينوكسملا عماجملاو ةيناكملا عماجملا ميقت ةسينكلا تناك

 .لكلا مامأ انلع رمألا ناكو .ةيتوهاللا ءاطخألا

 ܩ



 بولسأ تمدختساو تأرجت دق ةيثوهاللاو ةيديقعلا ءاطخألا تمادام

 اذاقنإ «ةينالع اهيلع دري نأ دب الف «ةيسنك ةباقر ةيأب لابت ܟܠܕ «ةينالعلا

 راكفألا هذه يبحاصل ܠܟ عضول كلذكو ءراكفألا كلت مهيلإ تلصو نيذلل

 امع ةتكاس وأ ةلفاغ ةسينكلا دجو اذإ هئاطخأ يف ئطخملا ىدامتي ال ىتح

 ..ءاطخأ نم هرشني

 راكفأ نم رشني ام دض ةديدع ىواكش اهلصت ةسينكلا نأ امك

 |? نورظتنيم ىواكشلا باحصأو .ةبيرغ

 ..اهمامأ ةرثعلا ىرت يهو ءتكست نأ ةسينكلا عيطتست الو
 تررقكت اذإ ةصاخبو «ةالابم الب سانلا ىواكش لباقت نأ عيطتست الو

 ܢܠ ܟܒ 39 ديال بجاو مامأ اهسفن ةسينكلا دجتو .+.تدذعتو

 ةيطخ ضعبلا انيلإ أطخأ ام اذإ ءيصخشلا انقح نع لزانتن نأ اننكمي

 يف انبجاو ةيدأت نع اقلطم لزانتن نأ عيطتسن ال اننكل ءاصاخشأ سمت

 .ةديقعلا ةيامح نعو «ميلعتلا

 .ةينالع لوسرلا سرطب سيدقلا خبو دق لوسرلا سلوب سيدقلا نإ
 ..ةهجاوم همواق لب ١١( :¥ لغ) ܐܒ ناك هل

 يف هنم مدقأ ناك لوسرلا سرطب سيدقلا نأ نم مغرلا ىلع
 ةكرشلا نيمي هوطعأ نيذلا نيربتعملا ةسينكلا ةدمعأ ܠܟܐ ناكو «؛ةيلوسرلا

 يتلا هتزارك يأ ؛هليجنإ سلوب مهيلع ضرع نيذلا دحأو .(4 :¥ لغ)

 هيض نيذلا م« سرطي نأ ىار امل :هنكلو ١(. :؟ لغ) ممألا نيب اهب زركي

 يف سلوب سيدقلا لوقي ' مهئاير ىلإ داقنإ اضيأ ابانرب نأ ىتح " نوئطخي

 :كللذ

 تلق ؛ليجنإلا ا ل

 1 ܕܨ ܐܿ ' !؟ اودوهتي نأ



 .باتكلا رمأ امك هوجولاب ذخأت ال ةسينكلا ,:ةديقعلا رومأ ىف
 

 .حيحصلا ميلعتلا باسح ىلع لماجت ال اهنأ يأ

 يف اهيقبتو ءاهنلعت ال ةسينكلا نإف ءءافخلا يف ثدحت يتلا رومألا امأ

 ...ةريثك يهو «ءافخلا

 كدر
 ةنادإلاو دقنلا

 له ءادقان يتفيظو مكحب تنك اذإو ؟ةنادإلاو دقنلا نيب قرفلا ام

 ؟ةيطخ كلذب بكترا

 .ةيعوضوملا مزتلي دقنلا نأ وه :ةنادإلاو دقنلا نيب يساسألا قرفلا

 .ةيصخشلا يحاونلا سمتف ةنادإلا امأ

 نساحملا ركذت ةقيقد مييقت ةيلمعو «ليلحتلا نم نول وه ميلسلا دقنلاو

 كانه ناك نإ هرذعيو .امامت هقح عوضوملا يطعتو «ئواسملا ركذت امك

 .رذعلل لاجم

 .موجهلا نم نول وهف .ءئواسملا ىوس ركذي ال يذلا دقنلا امأ

 .افصنم هبحاص نوكي الو

 وذ ؛نيزرلا ئداهلا دقنلا اهنم .دقنلا نم تاجردو عاونأ كانه كلذك

 ىف فلتخي دقان لكو .حراجلا دقنلاو «عذاللا دقنلا اهنمو «لقاعلا بولسألا

17) 



 نم رظناف .اهمدختسي يتلا ظافلألا رايتخا يف فلتخيو ءرخآلا نع هبولسأ

 .تنأ عون يأ

 .كدقن يف ايساق نكت الو ءافصنمو ءايعوضوم نك

 امبرو .كلذ يف كيلع مول الف ܪ «دقنلا يه ةيمسرلا كتفيظو تناك نإو

 قحتسي ناك نإ «باتكلا اذه يف اهينم دما نك 1 58

 .كلذ

 لك سيلو «؛ةصاخ دعاوق هلو ܪܦ ܫܚ ܕ ةسارد ىلإ جاتحي دقنلا كلذك

 .ةفصلا هذه هسفنل ىعدي وأ ءدقانلا ةبترم ىلإ ىقري ناسنإ

 صخشلا اينو .ءارقلا هدقن نم ديفتسي ٠ .فصنملا ملاعلا دقانلاو

 .ابدأو املع هدقن يف امدقم «نابئبلل نوعي .هدقنب يذلا

 ؟ عابت رارسألا له

 !ةيدومعملل ًالثم نمث ددحي ثيحب ؟عابت نأ نكمي ةسينكلا رارسألا له

 .سدقلا حورلا لمع نم اهنأل ,عابت نأ نكمي ال رارسألا



 :ةيسفينكلل انيس مدقي“خأ“«ةئيدومعملا ةبسشانم يف ناسنإ'دانأ اذإ امنإ

 يف قودنص دجوي نأ نكميف ...ركش ةحيبذك «نابرقك امنإو نمثك ال

 بلاطي نأ نود ءءاشي ام ءاشي نم هيف عضي «نيبارقلا هذه لاثمأل ةسينكلا

 .مدقي مل وأ ائيش صخشلا اذه مدق له ةسينكلا فرعت ال امبرو . ْ ءيشب

 تينت ير
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 ) ܨ 1%: ١5(.

 ܕ لاحفلا .خرفو

 اكس ديد يصب موي هنأل ؛دامعل موي يف مهعم حرفنو ܢܨ

 رمأ اذهف «هلل انابرق مدقي نأ ديري ءاذه حرفلا موي يف دحأ ناك نإف
 ...هروعشو هبلق ىلإ عجار

 ..اشاح ءانمث وه الو ءارارطضا وه سيل

 .ةلثامم ىرخأ رارسأ ىلإ ةبسنلاب هلوقن عضولا سفنو

 .ضيرملا لجأل ةبلطو ؛ةبحم لمع وه ءالثم ىضرملا ةحسم رسف

 ةييج نما هيف ام دقفي هنإف ]ܕ !...لام عمجل الاجم نوكي نأ لاحمو
 عفدي يتلا ةالصلا هذه ةميقب ضيرملا رعشي الو ...ةياعر نم هيف امو

 :هذبم ܢ حيسمل ١ ديسلا لوق ركذتن را رمثس اب انثيلو

 .(8 ٠١: ىتم) ' اوطعأ اناجم ,متذخأ اناجم '

 ܪܬ ١١



 امنإ ءرسلل انمث وه سيل «تابسانملا ضعب يف ًانايحأ ةسينكلل عفدي ام
 ...عابت ¥ رارسألاف .انمث نوكي نأ نكمي الو ܢ ܡܠܠ ةيرايتخا ةمدقت وه

 هك
 ؟ ئطخت نأ نع كتكسمأ ىنعم ام

 ذخأ امدنع ,كلاميبأل برلا ديسلا لوق ىنعم ام :لاؤسلا اذه انءاج

 مل كلذل .يلإ ئطخت نأ نع كتكسمأ اضيأ انأو ' ميهاربا ةأرما ةراس

 ؟هتدارإو ناسنإلا ةيرح دض اذه له ...(5 ٠١: كت) ' اهسمت كعدأ

 .ةقلطم ةيرح تسيل اهنكلو ...ةيرح ناسنإلا ىطعأ دق هللا نإ

 اذه ينل ىلع 806 3.4: ) ردت =8)܀ تق حبا ذاق
 رشلا اذهل ادح عضيل «هللا لخدتي نأ نكمي ؛هريغ ىلع ارطخ وأ «ناسنإلا

 .لكلا طباض هللا نأ رابتعاب كلذو ...هفقويو ئطخملا بقاعيل وأ

 .نيكاسملا ءافعضلاب فصعل ءرشلل ةقلطملا ةيرحلا هللا كرت ولو

 يف حضاو وه امك ؛هسفن ناطيشلا رشل ادح عضو دق هللا نأ لب
 يف اضيأ ليق دقو ...(1 :¥ يأ) ١: ١١(., يأ) قيدصلا بويأ ةصق

 ' نيقيدصلا بيصن ىلع رقتست ةاطخلا اصع كرتي ال برلا ' :رومزملا

 ليق ام لمجأ امو ...نوعرف ملظ نم دحيل هللا لخدت كلذك ١١15(... زم)

 - موقأ | ءنيسئابلا دهنتو نيكاسملا ءاقش لجأ نم " :رومزملا يف
 ١١(. زم) ' ةينالع صالخلا عنصأ - برلا لوقي

 ¥ ܘ ܙ



 ددهت ةقيرطب اودامت نإف ...ةاطخلل ىتح ةيرحلا يطعي هللا نإ

 .لدعلا ميقيل اضيأو ءراربألا ذقنيل ءلخدتي ذئنيح ءراربألا

 ىلع لدتو ...ىصحت ال خيراتلاو باتكلا يف كلذ ىلع ةلثمألاو

 .هتيانعو هللا ةياعر

 ىلعو ء؛ةراس ةفع ىلع اصرح ءهللا لخدت دقف ؛كلاميبأ ةصق يف امأ

 هنأل :ميسج أطخ يف عوقولا نم كلاميبأل اذاقنإ اضيأو .. .ميهاربا رعاشم

 هتخأ اهنأ ةراس نع لاق ميهاربا نأل ءبلق ةمالسب كلذ لعف

 .(١؟و١١ ٠١: كت)

 :الظخللا' قم اذاقنإ ܐ̈: ܪܦ يف ܪ( اذه" يتسن

 .حيسملا يتأيس ناك اهلسن نمو «؛يبن ةأرما ةراس نأ ىسنن الو

¢ 
 ةجردلا يف ىواستت ال اباطخلا

 ةبوقعلا يف ىواستت الو

 يف فلتخت مأ اياطخلا ىواستت ىله ...نيريثك نم لاؤسلا اذه انءاج

 تاجرد كانه مأ ؟ةدحاو ةبوقع نوساقي منهج يف سانلا لهو ؟ةجردلا

 ؟سدقملا باتكلا تايآ نم اذه ديؤي يذلا امو ؟ةبوقعلا يش



 هلمع نوكي امبسح دحاو لك يزاجيل يتأيس هنإ برلا لاق
 .ةازاجملا نوكت اذكهو ءفلتخت سانلا لامعأ نأ كش الو .(١١؟:7؟ ْور)

 اقر هيخأل لاق نم " :لبجلا ىلع ةظعلا يف لاق ءضرألا ىلع ىتحو

 ' منهج ران بجوتسم نوكي قمحأ اي لاق نمو .عمجملا بجوتسم نوكي
 .بنذلا ةجرد فالتخال ةفلتخم ةبوقعلا نأ انه حضاوو .(¥¥ : ܘ ىتم)

 :نوريطسك 45 ܒ ةظحتاملا هدف حلل دقو

 ءاهنم ةسينكلا فقوم يفو ةجردلا يف ةيطخلا فالتخا ةهج نمو
 هذه لجأل سيل .توملا ةيطخ دجوت ... " :بيبحلا انحوي سيدقلا لوقي

 ' توملل تسيل ةيطخ دجوتو .ةيطخ وه مثإ لك .بلطي نأ لوقأ
 يكل ءاهنع ةالصلا نكمي ,«توملل تسيل يتلا ةيطخلاو .() ¥ ܨ ) 1 ;ܧ وي١)

 اهقاطن يف لخدت توملل تسيل يتلا اياطخلاو .ةايح اهبحاص يطعي

 .وهسلا اياطخو ؛لهجلا اياطخو «ةيدارإلا ريغ اياطخلا

 ةيطخلاو «ةيدارإلا ريغ ةيطخلا نيب اريبك اقرف كانه نأ كش الو
 يتلاو ءلهجلا اياطخ نيب اقرف كانه نأ امك .ميمصت ةدارإ لكب متت يتلا

 ...ةيطخلا ردق ىلع ةبوقعلا نوكت نأ يضتقي هللا لدعو

 نيذلا ىتح نكلو .توكلملا نم نامرحلا يف هباشتت اياطخلا نإ اقح

 لك نع حيسملا ديسلا لوقي اذهلو «مهباذع ةجرد توافتت منهج ىلإ نوبهذي

 لوقأ قحلا " :هذيمالت تضفرو ناميإلا تضفرو هتضفر يتلا ندملا نم
 امم ًالامتحا رثكأ ةلاح ؛نيدلا موي ةرومعو مودس ضرأل نوكتس مكل
 ١١: ١5(. ىتم) َ; () © ٠١: ىتم) ' ةنيدملا كلتل



 .ةبوقعلا يف توافت ىلع لدت '... نم ًالامتحا رثكأ ةلاح ' :ةرابعو

 .بنذلا يف توافتلا ىلع ةينبم

 ركفلاب ينزي يذلاف .ةيلمعلا ةيحانلا نم حضاو بنذلا يف توافتلاو

 سجن دق ةلاحلا هذه يف نوكي هنأل ؛لعفلاب ينزي يذلا لثم سيل الثم

 ينزي يذلا لثم سيل «لعفلاب ينزي يذلاو .هعم رخآ السم د

 .(6 الز مراحملاب ܨ كلذكو .عشبأ اذهف «باصتغالاب

 ءيسيو ؛هباصعأو هناسل بضغي يذلا لثم سيل ؛.هركف بضغي يذلاو

 ةقرسلا يف ركفي يذلاو ...نيرخآل ةرتع هبضغ يف نوكيو ؛هريغ ىلإ

 .هاركإلاب العف قرسي يذلا ريغ

 .اعم اياطخ ةدع لمشت يأ «ةبكرم ةيطخلا نوكت كانهو

 0 اا اولا ܨ >

 989 نإف ܠ ع ماب تعوم بف الكر ماركإ ܪܚ

 .(1 :¥܀ ال) " هيلع همد ...لتقي

 ةدعاق ءاضقلا يف هيلع قبطت تناك ءايداع اصخش برضي نم كلذك
 ܘܬܢܐ برضي ناك يذلا ܐܩ[ .(¥ › ܕ ) 4 :¥ £ ال) " نسب نسو «نيعب نيع '

 .ةراجحلاب هنومجري اوناكف ءهمأ وأ

 .سادقألا يف تناك نإ اهتعاشب دادزت ًاضيأ ةراجحلا

 نهاكلا يلاع ىنبا ةئيطخ ببسب ةديدش ةبوقعلا تناك كلذلو .عشبأ هتئيطخ
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 هه
 ءاضعألا لقن يف ةيحيسملا يأر

 وأ ايح ناك ءاوس رخآ ىلإ ناسنإ دسج نم وضع لقن زوجي له
 ؟اتيم

 ؟اهل ةمارك مدعو .داسجألاب ثبع ءاضعألا لقن يف لهو

 هنأل .هدسج نم ءزجب عربتي نأ ناسنإلا قح نم سيل هنأ لهو
 ؟دسجلا اذه كلمي ال

 .تيم دسج وأ يح دسج نم وضع لقن عنمت ال ةيحيسملا

 هني ملو رمأي مل - ديدجلاو ميدقلا هيدهعب - سدقملا باتكلا نإ
 نكلو .كاذتقو ادراو نكي مل عوضوملا اذه نأل .ءاضعألا لقن صوصخب

 صرحلاو .نيرخالا داقنإ ىلإو «لذبلاو ءاطعلا ىلإ وعدت باتكلا حور

 ...ناكمإلا ردقب مهتايح ىلع

 ܨܒ ناسنإ دسج نم وضع لقن زوجي ,ءسدقملا باتكلا ميلعت نمو

 .رخآ ناسنإ ةعفنمل ءتيم ناسنإ دسج نم وأ

 وأ هل افالتإ وأ ءيطعملا دسجب ثبع كلذ يف ةيحيسملا ىرت الو

 .هتماركل اشدخ وأ «هب اليثمت



 دعاوقلا لامهإبو «ةئيدرلا تاداعلابو ؛ةئيطخلاب نوكي دسجلا فالتإف

 .كلذ هباش ام وأ ءراحتنالاب وأ ؛«ةيحصلا

 حنم وأ ...نطولا نع عافدلاك ءليبن لمع لجأ نم وضع دقف امأ

 ةيحضتلا نم عون وهف ,؛ةيحارج ةيلمع يف ناسنإ ذاقنإ لدأل وضع

 .نيدلا ءادهش وأ نطولا ءادهش كلذ يف ءاوس «ءادهشلا هلعف ام اذهو

 مهداسجأ تهوشتو مهؤاضعأ تعطقت نيذلا ءادهشلا مركن نحنو

 .سانلاو هللا دنع ةمارك اوداز دق مهئاضعأ دقفب مهنأ ىرنو ...مهمركنو

 .اهب ةمارك لب ؛مهداسجأل اهيوشت كلذ يمسن الو

 وأ «سانلا ةايح ذاقنإ لجأ نم ءاضعألا لذب «ةنيعم ةجردب كلذ لئامي

 .ةماع ةفصب ملعلاو بلطلا ةعفنمل ءتوملا دعب اهلذب

 ةمارك نأل .دسجلا ةمارك دض سيل .دسجلا نم وضعب عربتلا نذإ

 .هلذب يف امنإو .هلكش يف تسيل دسجلا

 دحأل سيل ' :حيسملا ديسلا لوقي ذإ «ليجنإلا هيلإ وعدي لذبلا اذهو
 .()¥ 1١5: وي) "هئابحأ نع هسفن دحأ عضي نأ ءاذه نم مظعأ بح

 لذب ىلوألابف ءريغلا لجأل اهلك سفنلا لذب ىلإ وعدي ليجنإلا ناك نإف
 .دسجلا ءاضعأ نم دحاو وضع

 ةلحر يف اهلمازتو «حورلا ةمدخل ةادأ نوكت يكل ءانداسجأب انمامتهاو

 ىلع لب !!داسجألا هذه ظفح يف ةينانألا اندوست نأ كلذ ىنعم سيل «ةايحلا

 ' اهسفنل ام بلطت ال ةبحملا ' :سدقملا باتكلا يف درو دقو

 :ةيطالغ لهأل لوسرلا سلوب لاق امك ,(© ; ) ¥ وك١)



 ' ينومتيطعأو مكنويع متعلقل نكمأ ول هنأ دهشأ ينأل '

 ١5(. :؛ لغ)

 نأ وجرن .انرق نيرشع ܠܥܘ ةنكمم نكت مل ةيلمعلا كلت لثم نأ ريغ

 ...اهديفنت ىلع ةبحملا دعاستو ءاهمامتإ ىلع ملعلا دعاسي

 امهادحإ بهن نأ وأ ؛نيتيلكب دحاو ناسنإ شيعي نأ لضفأ امهيأ
 ةايح ىلع ناسنإ دعاسي بحلابو ةيحضتلابو ؟نانثا امهب شيعيف «هريغل
 ...ضرملا باذع نمو توملا نم هذاقنإ ىلعو :هريغ

 نم وضع يأ لقن يفو «؛مدلا لقن يف :ام ةبسنب لاقُي مالكلا سفنو

 لقنت نايحألا ضعب يف هنأ ظحالن ^ ܒܪ ناسنإلا يفو ...هريغ ناسنإ

 وأ بصع وأ دلج وأ «نايرش لقنك :تايلمعلا ضعب يف «هيلإو هنم ءاضعأ

 ...ةركفلا شقاني وأ دحأ جتحي نأ نود «جيسن

 امنيب ء.ءيش يف هرضي ال هنم وضع لقنف ؛تيملا ناسنإلا نع امأ

 هارتأ ؛هتوم دعب هئاضعأ نم وضعب هريغ عفن ءاشي ال يذلا ناسنإلاو

 عنمي نأ عيطتسي هارتأ وأ !؟تيملا هدسج لكأ نع دودلا عنمي نأ عيطتسي

 لاقُي ام للحتلا اذه يف نيأو !؟هتوم دعب دسجلا اذه نع للحتلا وأ نفعلا

 !؟هب ثبعلا مدعو ءدسجلا ةمارك نع

 يتلا ضرألا ىلإ ܓܕܫܢ " ءدبلا ذنم ناسنإلل ليق سدقملا باتكلا يفو

 هنع ليقو .()4 :¥ كت) ' دوعت بارتلا ىلإو بارت كنأل ءاهنم تذخأ

 هللا ىلإ حورلا عجرتو ‹ ¿ܐܦ امك ضرألا ىلإ بارتلا عجري ' :اضيأ
 .(¥ :١؟ اج) ' اهيطعم

 ةمارك دض سيل نذإ ؛توملا دعب بارتلا ىلإ دوعيس دسجلا ماد امو

 !!ةايح ةيرارمتسا هل نوكتو ءرخآ دسجب قصلي وأ هنم وضع

 ¥ ܘ



 نمؤن ًاعيمج اننأل .هؤاضعأ تذخأ امهم ؛تيملا دسجلا ىلع فوخ ال
 ..توملا دعب داسجألا ةمايقب

 هذه دض نيدلا سيلو «ناسنإلا ءاضعأل كنب ءاشنإ ةركف ديؤأ يننإ

 .ءيش يف ةركفلا

 ؛هتايح يف ريخلا ناسنإلا لمعي نأ لمجأ امو .ريخلا لمعب رمأي نيدلا

 .ةايحلا هدقفي ال ܒ

 ةبوتكم ةيصو قيرط نع) هعربتب «هتامم دعب اضيأ ريخلا لمعي امك
 اذه دري ريغلاو .ملعلا ةدئافل وأ هريغ ذاقنإل هئاضعأ ضعبب (ةيهافش وأ

 ..نيرخآ ذاقنإل هتوم دعب هنم هئاضعأب يصوي نأب :؛ليمجلا

 .ءاوسلا ىلع تاومألاو ءايحألا ديب ءريخلا ةلجع رودت اذكهو

 ..ريخ نم ريغلل همدق ام ىلع هللا نم ارجأ مهنم لك لانيو
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 ..ةليضف انل كلت نوكتو ...نيدلا نم رمأبو ءبحلا نم عفادب «نيرخآلا

 0 اح الا

 زار طاطا غلا هنانقعب اعز نمزج ان ناش لقا نأ 95 لوقتو



 ܢܝ
 ؟ يلصن فيك

 ةليلق ًاظافلأ لوقأو .لوقأ اذام فرعأ الف .يلصأل فقأ ًانايحأ
 ؟لوقأ اذامو ؟يلصأ فيكف .فقوتأو

 يف كتفقو لوطت نأ نكمي اهتفرع نإ .ةالصلل ةريثك رصانع كانه

 .هللا ةرضح

 ةالصلا نيب نوطلخي مهنأ ىتح ءبلطلا رصنعب نوفتكي نوريثكف

 !نولصي ال ؛هنوبلطي ام مهل نكي مل نإو ةبلطلاو

 ىلإ بلطن .نيرخآلا لجأ نم بلطنف عستي نأ نكمي .بلطلا ىتحو
 نم مهفرعت نم لكو .هيف شيعن يذلا عمتجملاو ؛ةسينكلا لجأ نم هللا
 .ةقيض يف نيذلاو ܨܘ ܟܘܠ( :هتاجايتحا بسح دحاو لك .نيجاتحملا

 ...ةبلطلاو ,ءنيرفاسملاو

 هتاناسحإ لك ىلع هللا ركشاف ...اضيأ ركشلا رصنع ةالصلا يفو
 ةالئص ةسيئكلا ال تعضو دقو :.:ليصفتلاب :كييخمو كيفراض ىلإ و: كيلا

 ...ةالص لك ةمدقم يف ركشلا

 كئاطخأ لكب هلل فرتعت ثيح فارتعالا رصنع اضيأ ةالصلا يفو
 ܨ ܝܐ ܫܠ ةوقلا هنم بلطت امك ؛ةرفغملاو حفصلا هنم بلطتو ؛ءكصئاقنو

 ...عوشخو عاضتاب كلذ لك



 هللا تافص يف لمأتلاو ديجمتلاو حيبستلا رصنع اضيأ ةالصلا يفو
 ...ةليمجلا

 ضرألاو ءامسلا ءتوؤابصلا بر سودق سودق سودق ' :ةرابع لثم
 تافص يف لمأت اهنكل ءاقاحسنا تسيل اهنإ ." سدقألا كدجم نم ناتءولمم

 ...هللا

 :يهو يلصت فيك فرعت ال تنك نإ كل اهمدقأ ةحيصن كانهو

 ةالص يف اهل ًالاثم برلا اناطعأ دقو .ةظوفحملا تاولصلا كمامأ
 ...يذلا انابأ

 .ةحبيسنتلا تاولصو ؛ةيبجألا تاولصو «ريمازملا ܒܒܐ اهنمو

 .ةيدوملصبألا

 كملعتو ܘܒ ܐܝܣ( كملعت ةسردم يهف «؛ءاشت امك اهب يلصت نأ كنكمي
 يف لمأتلل كبلق حتفتو ...لوقت فيكو ؟لوقت اذام :هللا عم بطاختلا بدأ

 1. ܒ

 ةقه
 بهاوملا بلط لوح

 لثم .؛ةعيبطلل ةقئافلا بهاوملا انحنمي نأ برلا نم بلطن ال اذامل

 اودج ' :لوسرلا لوقي الأ ؟بئاجعلا عنصو ىضرملا ءافشو ةنسلأب ملكتلا
 ' ةيحورلا بهاوملل اودج ' ١"(. : ) ) وك١) ° ىنسحلا بهاوملل

 ل4١1 كا
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 .حورلا بهاوم نم عفنأو كل مهأ ءحورلا رامث نإ

 وهف حورلا رمث امأو ' :لوسرلا سفن اهنع لاق يتلا حورلا رامث
 دص .فئعت .ةعادو «ناميا .حالص ءفطل ܘܐܢܐ لوط ܢ ܝܐܝܢ = َّ ܢܥܘ

 00 :6 لغ) سومان سبل هذه لاثمأ

 :لاقف لضفأ ًاقيرط لوسرلا اهاعد كلذل :كتيدبأل ةعفان رامثلا هذه
 ® `. 05 ܙ لضفأ اقيرط مكيرأ اضيأو ...بهاوملل اودج '

 ملكتلا نم لضفأ ؛حورلا رامث ىلوأ ةبحملا نأ فيك لوسرلا حرشو
 لضفأو ءرارسألا عيمج نمو ملع لك نم لضفأو .ةكئالملاو سانلا ةنسلأب

 ١7: ١-5(. وك١١) لابجلا لقني يذلا ناميإلا نم لضفأو ءؤبنتلا نم

 امأ .لطبيس ملعلاو ءيهتنتس ةنسلألاو ءلطبتس تاؤبنتلا نإ لاقو

 .ءاجرلاو ناميإلا نم مظعأ اهنأو «ءتبثتف ةبحملا

 اوعنص نيذلا نم نوريثكو ءسفنلا صلخت ال اهنإف تازجعملا امأ

 .هعابتأو ناطيشلا ىلإ تازجعم تبسن امك .اوكله تازجعملا

 يف يل نولوقي نوريثك :لبجلا ىلع ةظعلا يف برلا لوق ىلإ رظنا

 .نيطايش انجرخأ كمسابو ءانأبنت كمساب سيلأ َّ ܨ اي " مويلا كلذ
 .طق مكفرعأ مل ينإ مهل حرصا ذئنيحف ' ةريبثك تاوق انعنص كمسابو

 .مثإلا يلعاف اي ينع اوبهذا

 ىلع مهفرعي نأ برلا ضفرو ءاوكلهو ؛مثإ يلعاف اوناك !بجعلل اي

 مسال مهلمعو مهسفنأ مهتبسنو «ةءوبنلا نمو نيطايشلا مهجارخإ نم مغرلا
 !!برلا

 .اذهب اوحرفت ال برلا مهل لاق .تازجعملاب ذيمالتلا حرف امل
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 ' كمساب انل عضخت نيطايشلا ىتح " :هل نيلئاق نيحرف ذيمالتلا عجر

 يف تبتك دق مكءامسأ نأ يرحلاب اوحرفا لب .اذهب اوحرفت ال ' :مهل لاقف

 .' تاومسلا توكلم

 .تازجعم عنصي نأ برلا ضفر .لبجلا ىلع ةبرجتلا يفو

 ىلع نم هسفن يقلي نأ ضفرو ءزبخ ىلإ ةراجحلا لوحي نأ ضفر

 ةجرفلل تازجعملا عنص بحي ال برلا نأل ...ةكئالملا هلمحت يكل لبجلا

 :مهل لوقي ناك «ةيآ هنم نوبلطي دوهيلا ناك امدنع كلذلو .يملاعلا دجمللو

 ..." يبنلا نانوي ةيا الإ هل ىطعت الو ةيآ بلطي ريرشو قساف ليج '

 .ةجرفلا ىلإ امم رثكأ هتمايقو هتومو هبيلص يف لمأتلا ىلإ مهداق اذكهو

 اهب كبراحي ًابرح نوكت دق ؛تازجعملا عنصو بهاوملا ةبحم نإ
 .كللضي مث ءكءايربك يضريل كعدخيو «ناطيشلا

 ܒܐ ܛܠ( نبا ؛:ةيطخلا ناسنإ ؛لاجدلا نع سدقملا باتكلا لوقي

 رخآ يف ةيهولألا يعديس يذلا ءاهلإ ىعدي ام لك ىلع عفترملاو ؛مواقملا

 لمعب هئيجم ' نإ ...دادترالا ىلإ مهدوقيو ؛ءنيريثك لضيو «نامزلا

 ' نيكلاهلا يف مثإلا ةعيدخ لكبو .ةبذاك بئاجعو تايأ ةوق لكب :ناطيشلا
 .() ܆-¥ :¥ ست“)

 دوقي وأ :؛لالضلا ىلإ دوقي نأ - تازجعملاب  ناطيشلا ىلع لهسأ ام

 ...ةبذاك تايأ ةعدخب ءءايربكلا ىلإ

 ىؤر يف كل رهظي نأ نكمي «مالحألاو ىؤرلل ابحم ناطيشلا كآر نإ
 صخش نم جرخي «نيطايشلا جارخإل ابحم كآر نإو ...ةبذاك مالحأو

 ةئيه يف رهظي نأ رداق ناطيشلا نإ ...كعداخيو كبعاليو «هيلع دوعيو

 كبراحي ,«بئاجعلل ابحم كآر نإ .سدقملا باتكلا لوقي امك رون نم كالم
 .(ناتسبلا أرقأ) ...ةيحانلا هذه نم

 .ةيقيقحلا تازجعملا عم ىتح موقتف .ءءايربكلا برح نع امأ

 ¥ ܪ ¥



 طرفب عفترا الئلو ' :لوقي فيك ءرابجلا سلوب سيدقلا ىلإ رظنا
 ' عفترا الئل ينمطليل ناطيشلا كالم ءدسجلا يف ةكوش تيطعأ .تانالعإلا

 يف هتالص لبقي ملف 4 ةعفان ةبرضلا نأ هللا ىأرو .(¥ : ) ¥ وك١)

 ...هنع اهعفر

 هذه نم .هسفن لوسرلا سلوب سيدقلا ىلع فوخ كانه ناك نذإ

 !؟تنأ فاخت الأ !!عفتري الئل .بئاجعلا

 لوسرلا نإ لب ١١( ور) لوسرلا لوقي امك ܢ ܪܟ لب نذإ ربكتست ال

 بهاوملا ةيفج خف ةحهأ لكل اهيف لوقي :ىرخأ ةحيضن كحنضتي

 1( 1 ور)

 امك .لقعتلا ىلإ يئتري لب ءيئتري نأ يغبني ام قوف يئتري ال نأ '
 ..." ناميإلا نم ارادقم دحاو كل هللا مسق

 «تازجعملا حارتجا بلطت اذامل ؟يغبني ام قوف يئترت ¿ܪ اذامل

 رامثب متهت ال اذامل ؟هسفنل لبق نم نيسيدقلا نم دحأ هبلطي مل يذلا رمألا

 ؟بهاوملا نم الدب حورلا

 :ةرابع امأ ؟بهاوملا بلط يف كعداخت ءايربكلا نم برح امبر

 ...اهوبلطا ينعت الف ' بهاوملل اودج '

 هللا كحنمي نأ نكمي الو ...اهايإ كحنمل ًالهأ كبلق لعجا ينعت امنإ
 سرحي عضاوتلا نأل ءاعضاوتم تنك اذإ الإ ءبئاجعلاو تاوقلا

 ...تازجعملا

 مدعب روعش يف لبقتت امنإو تازجعملا بلطت ال عضاوتلابو

 .هتوكلمل عفان رمألا اذه نأ هتمكحب برلا دجو نإ .قاقحتسالا

 رهتشي مل كلذ عمو ءءاسنلا تدلو نم مظعأ ناك نادمعملا انحويو

 .اهبلطي ملو ءتازجعم عناص هنأب
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 ىلوألا ةليضفلا

 ؟ىلوألا ةليضفلا يه ام

 سومانلا اهب قلعتي ذإ «ةبحملا يه اهلك لئاضفلا عمجت يتلا ةليضفلا
 .ءايبنألاو هلك

 :.حلاص لمع لك اهيلع ىنبت يتلا ءاهعيمج لئثاضفلا ساسأ نكلو
 عاضتالا ىلع ةسسؤم ريغ ةليضف لك نأل .عاضتالا ةليضف اهنأ كش الف

 .ناسنإلا اهب كلهيو «ءلطابلا دجملاو يتاذلا ربلا ىلإ دوقت نأ نكمي

 عاضتالا ىلع َنبت مل نإ ءلئاضفلا مظعأ يه يتلا اهتاذ ةبحملا ىتح

 لماكلا قيقدلا ىنعملاب (ةبحم) ىمست ال لب «ناسنإلا اهب كلهي نأ نكمي
 .ةملكلل

١ 



 ܢܨ
 نيسيدقلا ريس عابتإ

 .مهلثم ريصأ نأ ىلإ يسفن تلام .نيسيدقلا ريس بتك تأرق املك

 ؟نوحصنت اذايمف .مهلثم لعفأ 0 ردقأ ال فسأللو

 ܐܚܒ ܕ تاسرامم اوركذ ؛نيسيدقلا تايلاثم اوبتك نيذلا نم نوريثك

 اوركذي نأ نود ܐܼ نم تاونسلا تارشع دعب امبر ؛نوسيدقلا اهيلإ
 ىتح اهوعبتا يتلا ةيجيردتلا تاوطخلا وأ ءاهيف اوكلس يتلا بيرادتلا

 .هيلإ اولصو ام ىلإ اولصو
 لصو ام  ةدحاو ةعفد ܝ سرامت نأ  ةءارقلا درجمب  تنأ ديرت لهف

 !؟تاونسلا تارشع يف «نوسيدقلا هيلإ

 :نيرمأ ىلإ جاتحي اهيلإ لوصولا نكلو ؛ةليضفلا كمامأ عض

 .ج ردن ܒ

 .يحور داشرإ -ب

 تنأ كل ةليضفلا هذه ةبسانم ىدم يه ةثلاث ةطقن ىلإ اضيأ رظنا -ج
 يدلا سيدقلا ةةيح عون نع فلتخي دق يذلا ,ءكتايح عون يف «تاذلاب

 .هل أرقت



 تف كل و: فدعا ةايح 05737 090 ةكاصلاو تمصلا ܡ
 تالاكشإ يف صخشلا عقي الإو «سانلا عم ةطلخلا يف اهتسرامم بعصلا

 ...سانلا عم مدطصي امبرو «ةيلمع

 ةايح ايحي نم بسانت امبر «ةديدشلا ةيعاطقنالا ماوصألا كلذك

 يف وه نم ܨ ءاريبك اينامسج ادوهجم لذبي نم ةايح بسانت الو «دارفنالا

 تحت نوكت ؛ةيحورلا كتاسرامم لك يف كنأ ضورفملا نم ءامومع
 :ذَشرَم الب نيذلا " نأل كاوه ا ل داشرإ

 .' رجشلا قاروأ لثم نوطقسي

 نمو ءينيميلا فارحنالا نمو ءفرطتلا نم كيمحيس دشرملاو
 1 .ساسأ اهل سيل يتلا ةيئاجفلا تازفقلا نمو «ةالاغملا

 نع هأرقت ام لك ذفنت نأ نآلا عيطتست ال تنك نإ نزحت ال كلذل

 .جيردتلاب َّ ܠܫܸܢ اميف عيطتست امبر .نيسيدقلا

 ديرت لهف ءاهيف غبن يتلا هتليضف هل تناك ءسيدق لك نأ ظحالن كلذك

 ...هثودح ردني يذلا رمألا «نيسيدقلا عيمجل لئاضفلا عيمج عمجت نأ تنأ

 .الدتعم نك
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 ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعمو ةنبهرلا

 .ةباتكلاو ةءارقلا فرعأ ال ءيرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا يف ةاتف انأ

 فقو ةنبهرلا له مأ .بهرتأ نأ يننكمي له .زيرطتلاو ةطايخلا فرعأو

 ؟نيملعتملا ىلع

 فقوتت «نيملعتم ريغو نيملعتم ؛لكلا اهب قحتلي نأ نكمي ةنبهرلا
 ةايح ىلع بردتلاو ܬܝܐ ܝܒ( ܕ ةدابعلل غرفتلاو «ملاعلا يف دهزلا ىلع

 كيلإ ةبسنلاب مهملا نكلو ...ملاعلا نع توملا عم .؛بلقلا ةواقنو ةسادقلا

 ؟كتقو نيضفت فيكو ؟نيلصت فيك

 لغشل ةيبلقلا ةالصلاو ةمئادلا ةالصلا ىلع ةردقلا كل نوكت ال امبر

 تاولص عم ةالصلاب تقولا لغش ىلع دعاست ةيبجألاو .تقولا لك

 ةيبجألا تاولص نيظفحتس فيكو ؟ريمازملا نيظفحتس فيكف .نيسيدقلا

 ؟ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم نودب

 تاولصلاو ريمازملا هذه لك كنقلي دحأ يلعجت نأ كنكمأ اذإ الإ

 نوكي نأ ىلع «ةسينكلا ناحلأ (نيملعملا) ءافرعلا ملسي امك ءاهنيظفحتو

 .ةنبهرلاب قاحتلالا لبق كلذ



 تابهارلا اهيلصت يتلا ةحبستلا نع اضيأ هلوقن نأ نكمي مالكلا سفنو
 ةيطبقلا ةغللا ةفرعم رمألا مزلتسيو .ليللا فصن ةالص دعب ةسينكلا يف

 .ةيبرعلا طقف سيلو «ةباتكو ةءارق

 ةءارق قيرط نع اضيأ يتأي دق ةنبهرلا يف تقولا لغش نإف كلذك
 نم كلذ ريغو «نيسيدقلا ريسو «ةيحورلا بتكلا ةءارقو «سدقملا باتكلا

 .ةعفانلا بثكلا

 يف ةليقترت ܐܳ ܐܬܢܐ( ܐܡܠܐ :تقاؤلا ܐܫܠܡ ظقف .تشيلا ةءازقلاو

 .ريخلل بح نمو ةيحور راكفأو تالمأت نمو رعاشم نم بلقلا

 اهدصقن ال يتلا .ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم مدعب هنيدقفتس اذه لكو

 .ةيحورلا ةايحلا يف اهريثأت دصقن امنإو «ملعك اهتاذل

 «قمفتلا-زغص نم ائيش كل دجوي امبر ؛ةباتكلاو ةءارقلا كتفرعم مدعو
 ةيناكمإلا هذه َنهل يتاللا تابهارلا نم كريغب كسفن تنراق اذإ ةصاخبو

 ...ةيحورلا

 نأ نكمي ؟جالع نع ثحبن مأ ببسلا اذهل ةنبهرلا نيكرتت لهف
 . نم ةيمألا وحمل ةسردم كلوخد جالعلا نوكي

 ةيبجألا عطقو تاولصلاو ريمازملا يملتست نأ جالعلا نوكي دقو

 اهظفحي امك «نآلا نم بلق رهظ نع اهنيظفحتو «ةيدوملصبألا ناحلأو
 .سئانكلا ءافرع

 تاولصلا وأ «ةمئادلا ةالصلا وأ ؛«بلقلا ةالص ىلع يبردتت نأو

 ةالصلا رصنع يدقفت ال ىتح «ةصاخلا تاولصلا وأ «ةرركتملا ةريصقلا

 .ةنبهرلا لصأ وه يذلا

 ىلع تلمع امك ءرخآ ءيشب ةءارقلا رصنع يضوعت نأ يلواحتو

 .بيردتلاو ظفحلاب ةالصلا رصنع ةجلاعم
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 .ينابهرلا ههاجتا يفو ؛ةيحورلا هتايح يف اداج ناسنإلا ناك اذإ
 لوصف نم ىلتت يتلا ةسينكلا تاءارق نم ديفتسي نأ هنكمي ءايمأ ناكو

 نم هريغ هيلع هولتي ام ىلإ عامتسالا عم ءراسكنسلا نمو سدقملا باتكلا

 .ةنبهرلا يف هئالمز

 نم اهعمسي تيساك ةطرشأ ىلع سدقملا باتكلا ليجست نأ نكميو

 نامرحلا نم اريخ «ةجيتن ىلإ يدؤي هنكلو بعص قيرط اذهو .ردروكير
 .ديري ىتم ؛هيلع عامتسالا وأ باتكلا ةءارق نم يئاهنلا

 ةايح تناكو «ةميلس ةتباث ةينابهرلا ةركفلا تناك نإ اذه لك لوقن

 ءريدلا تابهار يقاب مامأ ةيضرمو «هللا مامأ ةسدقم ةنبهرلا ةبلاط

 .ايققنا ومو ريدلا ةيبئر اكرر ىلع ܢܒ ܫ

 نع نوضيعتسي نم كانهو .ةفرعمو املع اهلك تسيل ةنبهرلاو

 ةايحلاب رخآ لهج .ةباتكلاو ةءارقلاب لهجلا عم ناك نإ نكلو
 .لضفأ قيرطلا اذه كرتف .ةيحورلا

 ك1
 ضرألا نوثري ءاعدولا

 ؟” ضرألا نوثري هنإف ءاعدولل ىبوط ' ىنعم ام
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 يذلا ءطيسبلا ءبيطلا ؛ئداهلا صخشلا وه «؛عيدولا صخشلا

 نع ديعب .هتوص عراوشلا يف دحأ عمسي الو ءحيصي الو ءمصاخي ال

 .(دواهم) ܕܟܢ ܐܟܘ ܟܠܐ ܝܚܘ ناسنإ .شاقنلا ةرثكو ؛ةمواقملاو ؛ةمصاخملا

 شوشب ؛عابطلا قيقر ؛سانلا عم ةلماعملا نسح «بلقلا بيط

 انه نمو .سانلا عيمج نم ابوبحم هلعجت تافصلا هذه لثمو

 ناكفتوأل لفظا [نكدألا" تؤ هتافا هللا كوم توون يلا ةقاضأإلاب

 .ءودهو مالس يف مهعم شيعيو «هنوبحي ضرألا

 اهنأب ءضرألا نوثري :ةرابع رّسف سونيطسغوأ سيدقلا نأ ىلع

 نياعأ نأ نمؤأ ' :() ¥ :¥¥ ܕ 77) رومزملا يف درو امك ؛ءايحألا ضرأ
 اهنع لاق يتلا يه هذه ءايحألا ضرأ ' ءايحألا ضرأ يف برلا تاريخ
 َّ() :¥) ؤر) ' .ةديدج اضرأو ةديدج ءامس تيأر مث ' :يئارلا انحوي

 .ًالسعو آنبل ضيفبت يتلا ضرألا اهل زمرت تناك يتلا يهو

 غارفلا تقو

 ةلطعلا يف ةصاخبو .هغارف تقو لغشي نأ باشلل نكمي فيك

 ؟ةبفيصلا
 يب 6



 ..جالع ىلإ جاتحت ةلكشم وه (غارف تقو) دوجو درجم

 :ةهج نم تقولا ةميق فرعي ال يذلا وه «غارفلا اذهب رعشي يذلا نأل

 ..ىرخأ ةهج نم ةدئافلل هلغش ةقيرط الو

 امإو ؛هسفن تقولا بحاص ةدئافل امإ :نيتقيرطب يتأي غارفلا لغشو

 ..مهتعفنمو هب نوطيحي نم ةمدخ يف

 :ةساردلاو ةءارقلا قيرط نع يتأت صخشلا ةدئافل غارفلا لغشف

 عون ريختي نأ طرش ىلع «هكرادم عسويو «ةفاقث وأ ةفرعم اذهب دادزيف

 .ةعفان نوكتل ةءارقلا

 يف وأ مديل ايي راجل امر ها رج رح يرسم نصحت جلو

 وأ ءتيبلا يف ءاوس ءايلمع ائيش ملعتي نأب «ةعفان ةديدج تاربخ باستكا

 :تيدشرملا وأ ءاقدصألا ضعي قيرط نغ وأ ءدهعم يف

 ثيحب ؛هدسج ةيوقتل ءيضاير طاشن يأ يف كرتشي نأ بابشلل نكميو
 ..هتقو لك اذه قرغتسي ال

 ةمدخ يف وأ ؛ةيحور ةمدخ يف ناسنإلا كرتشي نأ نسحأ امو

 هتمدخ ءانثأ اضيأ وه عفتني ت تقولا سفن يفو .هريغ ةعفنمل ؛ةيعامتجا

< 

 عضوب «بابشلل غارفلا تاقوأ لغشل ةسينكلا ىلع تابجاو اضيأ كانه
 ةماقإو ؛ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولاب مامتهالاب كلذو .مهتدئافل جمارب

 لمحت يتلا ؛ةعونتملا هيفرتلا لئاسوو ءتارضاحملاو تالفحلاو تاودنلا

 ...ايحور اعفن تقولا سفن يف

 ¥ ¥ ܙ



 تاقاط لالغتسابو «ةينيدلا تابتكملابو «يداونلاب مامتهالا بجي كلذك

 ديفنت يف ةكراشملا يف اضيأو مهبهاوم يمنيو «مهديفي اميف مهتقوو بابشلا
 ...اهتطشنأ يف ةمهاسملاو ةسينكلا تاعورشم

0 
 دادزيف يطعي هل نم

 سيل نمو ءدادزيف ىطعي هل نم لك نأل " :لوقت يتلا ةيالا ىنعم ام
 .4ل سيل هنأ ىنعم امف (¥ 4 : ¥ ܘ ىتم) " كهنم دخؤيب هدنع يذلاف 4ل

 ؟هنم ذخؤيو

 حلاص لمع هل وأ ءحلاصلا لمعلل بح هلو «ناميإ هل نم نأ يأ

 ...اعم لامعألا يفو ناميإلا يف اهب دادزيل ةمعن هللا هيطعي ءاضيأ
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 عزنت هذهف «ناميإ نودب اهلمعي يتلا لامعألاف «ناميإ هل سيل يذلا امأ

 ...ناميإ نودب ةميق اهل تسيلو ܠܘ

 ؛لامعأ نودب هدنع يذلا ناميإلاف ܒ ܠܐܚܒ لامعأ هل تسيل يذلا كلذك

 عزني تيملا ناميإلا اذه ." تيم لامعأ نودب ناميإ ' :هنع ليق يذلا
 ...هنم عزني اذه ...يلكش وأ يلقع وأ يمسا ناميإ درجم هنإ ...هنم

5 



 ةفظ
 ةيقيقحلا ةوقلا رصانع

 .ةيصخشلا ةوق رصانع يه امف ؛ةيوق ةيصخش يل نوكت نأ ديرأ

 ؟ايوق اهب ريصأ يتلا

 ةملكو .ءايوقأ مكنأل بابشلا اهيأ مكيلإ بتكا ' :لوسرلا انحوي لاق

 0 ريرشلا متبلغ دقو .مكيف ةتباث هللا

 .هيف ةتباث هللا ةملك نأل ءرشلا بلغي يذلا وه يوفلا صخشلاف نذإ

 هتوهش نم مزهني مث ءاندم حتفيو اشيج بلغي نأ ريبك دئاق عيطتسي دق هنأل

 رهقي نمم ريخ هسفن رهقي يذلا نإ ميكحلا لاق اذهلو .ايوق نوكي الو
 ܠ

 نم اضيأو ؛هتاوهش ناسنإلا بلغي اهب يتلا ةيحورلا ةوقلا يه هذه
 .ايحور نيرخآلا دوقي نأ عيطتسي

 صخشلا يف ةنيعم تاءافك نم عبنت «ةيصخشلا يف ىرخأ ةوق كانهو

 ةوقو «سانلا بسك ىلع ةردقلاو ءريبدتلا نسحو ةمكحلاو ءاكذلا لثم

 :هلخاد نم عبنت ناسنإلل ةيقيقحلا ةوقلا نإ ...ةيويحلاو طاشنلاو ةركاذلا

 هتقالع نمو «نيرخآلا ىلع هريثأت نمو ؛«هسفن ىلع هراصتنا نم

 .ةددعتم نيدايم يف جتنملا لمعلا ىلع هتردق نمو

 ع



 نم عبنت ةطلس يف الو ؛ةفئاز ةيجراخ ةيرهظم يف ةوقلا تسيلو

 :..لام نم وأ « بصنم

 ةفه
 كدي وأ كنيع كترثعأ نإ

2 

 المع .هترثعأ نإ هدي عطقي وأ ؛هنيع علقي نأ ناسنإلل زوجي له
 ناكر :ه ىتم) باتكلا لوقب

 كل ريخ هنأل ' :لوقي امك «ةرثعلا نع دعبلا ىلع ديدشتلا برلا دصقي

 ' منهج يف هلك كدسج ىقلي الو .كئاضعأ دحأ كلهي نأ

 .(١5و؟1 :© ىتم)

 اهانعمب سيلو يحورلا اهانعمب ذخؤت نأ يغبني ةيصولا هذه نكلو
 نمف «يفرحلا ىنعملا امأ .امزلم نوكي نأ نكمي يحورلا اهانعمف .يفرحلا

 ... ام زلم نوكي نأ بعبصلا

 كتل كزيع رنا رفقا [رنا مس لام :ايقرخ ةيبض ولا هذه: نفك ةرييسبدللا نضع

 .نابهرلا ناتسب يف تاسيدقلا ضعب

 لكلا ةةكااع اقفصب ايفرح ةئيصولا هذه“ ذفتت نأ ليختنسي نكلو
 نس ىف ةصاخبو ܘ ܡܫܠ راشتنا ةدشل ܙܘ ܠܥ | ܨܕ نيعب ملاعلا نم ةيبلاغ

 .ةصاخ تاسبالمو فورظ يفو «ةنيعم
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 ناسنإ زعأ نيعلاب دصقي نأ نكمي هنأ اوركذ نيسيدقلا نم اريثك نكلو

 يأ نم ةرثع كتباصأ نإف .كل ةنوعم سانلا رثكأ ديلاب دصقي امك «كيلإ

 .هترشع نم كسفن عطقت نأ نكمي ܘܠܐ ܟܬ نم

 مسج نم ءاضعأ عطق تمرح اهنيناوق ضعب يف ةسينكلا نأ ظحالنو

 .هسفن يصخي نم مرحي يذلا نوناقلا لثم «ةرثعلل ءاقتا ناسنإلا

 وأ ةرثعلا عنمت ال .(يفرحلا ىنعملاب) ديلا وأ نيعلا عطق نأ امك

 .بلقلا لخاد نم عبنت ام ابلاغ ةيطخلا نأل .ةيطخلا

 نأ لضفألا نم نذإ .رثعي الو ىري ناسنإلا نإف ءايقن بلقلا ناك اذإو
 .يفرحلا سيلو يحورلا اهانعمب ةيصولا ذخأن

 :(4£-£¥ :4 سقرم) ليجنإ يف برلا لوق ءاضيأ اذه تبثي اممو
 ..' روعأ ...جرعأ ...عطقأ ةايحلا لخدت نأ كل ريخ هنأل '

 ܫܪܦ هنأل ؛:ةيفرح ةقيرطب مالكلا اذه ذخأن نأ نكمي ال اعبطو

 !؟روعأ وأ جرعأ وأ عطقأ ءامسلا يف نوكي نأ ناسنإل

 نكمي ال امك ءصقنلا اذه لثمب ميعنلا يف راب نوكي نأ روصتن ال ذإ

 نم كلذ مهفلك امهم ةرثعلا نع مهرب ىلع راربألا ءازج وه اذه نوكي نأ

.1 

 ' لتقي فرحلاو ءييحي حورلا " نأ سدقملا باتكلا انملعي

 ١(. :" وك")

 ةيصولا هذهو .ةيفرح ةقيرطب اياصولا لك ذخأن نأ اننكمي ال كلذل

 ىتح ءاهنع دعبلا بوجوو ةرثعلا ةروطخ انل حرشي نأ برلا دارأ تاذلاب

 .نيعلا علق ىلإ رمألا ىدأ ول



 ؟ةيحيسملا يف ةطاسبلا موهفم وه ام

 .ةجاذسلا ريغ ةيحيسملا يف يهو .ديقعتلا مدع يه ةطاسبلا

 ةيحيسملا ةطاسبلا .تقولا سفن يف اميكحو أطيسب نوكي دق يحيسملاف
 ةدقعم ريغ يأ «؛ةطيسب ةمكح يه ةيحيسملا ةمكحلاو .ةميكح ةطاسب يه

 .مامحلاك ءاطسب اونوك " :حيسملا ديسلا لاق اذهل .تافسلفلا ضعب لثم

 .' تابحلاك ءامكحو

® 
 رمخلا نم ةيحيسملا فقوم

 ܒ وأ ؟مارح مأ لالح يه له ؟رمخلا يف ةيحيسملا ةديقع يه ام

 ؟امارح وأ الالح نوكت

¥ ¥ 1 



 ةماه طاقن ثالث انمامأ عضأ نأ «لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا يف بحأ

 :يهو

 .ركسملا مرحتو .ءركسملاو رمخلا نيب قرفت ةيحيسملا -¥

 :ةداملا مرحت ال ةيحيسملا ١

 .ةداملا هذه قلخ دق هللا ناك ام الإو ءاهتاذ ܠܥ يف امارح تسيل ةداملا
 ؟رمخلا ىلع ةدعاقلا هذه قبطن ىدم يأ ىلإف

 .ةدامك لوحكلا مرحت ال ةيحيسملاو ءلوحكلا وه رمخلا يف ام رطخأ

 ءروطعلا يسقو ءنيدوطتلا داوم ىفو بطلا ܨܦ .مدختسي لوحكلاف

 يف ءامارح سيل نذإ .ىرخأ عفانم هلو «ةديدع ةيودأ تابيكرت يف لخديو
 ءيسأ ادإ ܟ ܒ لوحكلا حبصي نكلو .همرحن 9 نكمي الو ܬܒ(

 .همادختسا

 :لاثمك تاردخملا ذخأنلو

 سيل  ةدامك ܚ ردخملا نكلو ...ةميرجلا ىلإ هب عفديو «هلامو «هتماركو

 ريدخت هنكلو «ريدخت ىلإ جاتحت ةيحارجلا تايلمعلاف ؛هتاذ يف امارح

 يف لخديوه لب .نامدإ ىلإ لوحتي الو .ةيحص ةقيرطبو ءريخلل
 ةردسكي ىذلا ضيرملا ةوهشو ةبغرو ةدارإ نبع اديبعي .ءروعضأللا

9 1 
¥ 



 .جالعلل ايبط تمدختسا اذإ ءاهتاذ يف ًارش تسيل مومسلا ىتحو

 :كلذ يف رعاشلا لوقي امكو

 لاضعلا نم لاضعلا يفشي دقو ضعبل قايرت ٌّمسلا ضعبو
 8 ىف 41 ال ندتن د رمقلا نع فدحتت « فلطتنلا اذه: نمو

 نوكي ىتم حرشن فوسو .ءيسلا اهمادختسا مرحن نكلو «ةدامك
00050 

 ملع يقتري نأ لبق ؛جالعلا يف ًاميدق مدختست رمخلا تناك دقو
 ليس

 ةحيصن يفو ((£ ` )ܡ ول) حلاصلا يرماسلا ةصق يف اذه ظحالنو

 دعب نكت ال ' :هل لاق امنيح ءسواثوميت هذيملتل لوسرلا سلوب سيدقلا
 كماقسأو كتدعم لجأ نم ءرمخلا نم اليلق لمعتسا لب ءءام بيرش

 .(¥¥ : ܘ يت١) " ةريثكلا

 اهتز رك ورام دينكم ذا ܒܝܫ( -:تدقف-جيدلا فئاطتعلا و *نينسكلا» ناطعإو
 ام اهب دسجلا ديعتسيل  جالعك  رمخلا نم ائيش نوحنمي اوناك «ةيعيبطلا
 .ةرارحلا نم همزلي

 فدي سحب اهلها لورانس تريلا ةسيراقلا ابل صحي كان لمان
 اهيف دسجلا ةرارح ةدايز يتلا .ةئفادلاو ةراحلا اندالب سكعب «ةئفدتلل رمخلا

 .نيريثكلا فلتت

 :ركسملاو رمخلا 5"

 .ركسملاو رمخلا نيب ًامامت زيميو قرفي سدقملا باتكلا نإ
 :اهنم ركذن ءاذه ىلع لدت ةريثك تايآ كانهو

 مكلوخد دنع كونبو تنأ برشت ال ًاركسمو | ܨܒ ' :نورهل برلا لاق-١
 .(4 ٠١: ال) ' اوتومت الئل عامتجالا ةميخ ىلإ
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 ارمخ يبرشت ال .يرذحا ' :هب لبحلا دنع رابجلا نوشمش ” ܝܐ لاقو ١-

 لاق امك .(£ :)¥ ضق) ". ..اسجن ائيش يلكأت الو ءاركسم الو

 ° لكأت ال سجن لكو ؛برشت ال اركسمو | ܨܦ ' :لثملاب اهجوزل
 .() £ :¥ ضق)

 .() ܘ ١: ول)

 ؟اهزيمن فيكو ؟امهنيب يساسألا قرافلا وه امف

 نيب زيمن انهو امهنم لك يف لوحكلا ةبسن وه يساسألا قرافلا

 .ريطقتلاب متي امو ءريمختلاب متي ام :رمخلا نم نيعون

 اهيف لوحكلا ةبسن ديزت ال امبر ءريمختلا ةقيرطب عنصت يتلا رمخلا

 لا 3 ا د ܚ 2/5 نع

 ܒ . 0 ا > 41.03(

 ..ةريغص ةقعلم

 ىلإ لوحكلا ةبسن اهيف لصت دقف ءريطقتلاب زهجت يتلا رمخلا امأ

 .(ركسملا) ناونع تحت لخدت هذهو .رثكأ وأ ءاليلق لقأ وأ ءانايحأ / ܘ ‹

 .ركذنس امك ءركسملا مرحي باتكلا نأل اهمرحن نحنو

 :رمخلل ءيسلا مادختسالا 0

 :اهلاثمأو ةيتالا تالاحلا يف نوكيو .مرحملا وهو

 .هتيصخشب وأ «هتدارإب وأ ناسنإلا ةحصب ترضا نإ -أ
 ܢܝ

 دايترا ىلإ وأ ؛ةعالخلا ىلإ وأ ܢܢ ܡܠܠ وأ ركسلا ىلإ هب تدأ ܨ - ܢ



 .()¥ :¥ اع) (¥ :5 دع) بنعلا عيقن نم برشي الو لب

 .كولملا ىلع اضيأ امرحم ركسلا ناكو

 ءارمخ اوبرشي نأ كولملل سيل ' :سدقملا باتكلا لوقي كلذ يفو

 .(£ :*) مأ) ' ضورفملا اوسنيو اوبرشي الئل ءركسملا ءامظعلا الو

 هحامسو هللا ةدارإ

 ضرألا هجو ىلع ثدحي ءيش الو «هللا ةدارإب متي ءيش لك ناك اذإ

 ؟عقي نأ لبق رشلا هللا عنمي ال اذاملف نذإ .هدحو هرمأب الإ

 .ءاطخألا ضعب كلاؤس يف نأ ىلإ هبنن «ةباجإلا لبق

 ىلعف .هرمأب الإ ضرألا ىلع ءيش ثدحي ال هنإ لوقن نأ أطخلا نمف

 اهلك هذه لهف .ملاظمو مئارجو ءرورشو ءاطخأ انايحأ ثدحت ضرألا

 ...بذكو شغو ةقرسو ىنزو لتق ثدحي ضرألا ىلع .. .اشاح !؟هرمأب

 0 لا ا 1 اغبط الك ؟اذه لكب هللا رمأ لهف

 .ايتوهال ةئطاخ ةرابع يه ' هللا ةدارإب متي ءيش لك :ةرابع نذإ

 ةدارإب متت نأ نكمي ال رورشلاو .اضيأ رورشلا لمشت ' ءيش لك ' نأل

 .رشلا ديري ال هللاف «هللا

¥ ¥ 



 ةفرعم ىلإو .نوصلخي عيمجلا نأ ديري " .ريخلا الإ ديري ال هللا
 ءسانلا نم وأ «سانلل ءضرألا ىلع متي يذلا ريخلا لكف ." نولبقي قحلا

 ؟هللا ةدارا نم نذإ رشلا فقوم وه امف .الف و رشلا امأ .هللا ةدارإب متي امنإ

 ءعءاشي ام لعفبي 95 هل حمسي ءةدارا ةيرح ناسنإلا ىطعأ يذلا هللا

 .ا ريس ܐܒ ܠܕ ءارش أ ناك ا ريخ

 نوكي امنإ :؛هلمعي يذلا رشلاو .هللا ةدارإب هلعفي .هلعفي يذلا ريخلاف

 .هحامسو هللا ةدارإ نيب قرف كانهو .هتدارإب سيلو .هللا نم حامسب

 هللا اهبهو يذلا ةدارإلا ةيرح عم قفتيف حامسلا امأ .ريخ اهلك هتدارإ

 .هتاقولخم ضعبل

 ܡ
 | )ܝ

 ءانأ تبت مث .يببسب ةيطخلا يف اوطقسو ءصاخشألا ضعب ترثعأ

 .سانلا ةايح يف يترثع ܨܐ 5 تلز ام .نوطقسي نولازي امف مه امأ

 ؟يتبوت يل رفغت لهف

 مل هببسب اوأطخأ نيذلا نكلو ؛بات ناسنإ .رثؤمو بعص لاؤس هنإ

 ؟مهتيطخ ةيلوؤسم لمحتي لازي ام لهف ءاوبوتي

 | هادي 7: ةيشلا نوط دقي اجل روي لاوس اذ

 .هريغ يف لمعت لازت ام هتئيطخ نكلو .ةيطخلا كرت ناسنإ .يصخشلاو
¥ ¥ 



 ءاهنع هتيلوؤسم ىدمب رعشيو ءاهببسب ملأتيو ءنيح لك يف همامأ اهاريو

 ؟لعفي اذامف ءببسلا وهف

 نكلو .مهرثعأ نيذلا ءالؤه بوتي يكل هدهج لك لذبي نأ زئاجلا نم
 ؟!وبوتي مل نإ اذام

 اذه لثم نأ كش ال ؟هريغب لعفي اذام نكلو «هسفن ىلع ردقي دق هنإ

 هملؤت ام ردقب هتبوت هحرفت ال :ةليوام نمل انلاتم وراني زج ننايعتمما نيظمنالا

 ..ريغلا اذه كله ول ةصاخبو ؛هريغ يف هتئيطخ جئاتن

 تفل ضد اضاوع ةهوت: سفك“ 35 همامأ 351 ܘ $ 5

 .' يصالخ هلإ هللا اي ءامدلا نم ينجن ' :الئاق هللا ىلإ خرصيف

 امبر نكلو .مهصالخ لجأ نم هعيطتسي ام لمعي نأ لواحي دق

 نمو ؛هيلع ةروطخ ببسي ءمهب لاصتالا ىلإ هعوجر امبر ؛عيطتسي ال
 .اضيأ وه كلهي الئل دعبي نأ هل حلاصلا

 :نيريثك اضيأ مه اورثعأ دق ءمهرثعأ نيذلا ءالؤه نوكي امبرو

 ةرثعلا ناو ىلا ةرشابم ةرثع كانه تحبصأو «ةرئادلا تعستاو

 رادقمو اناياطخ )ܟ̣. ܬܘ ܡܝܒܫ 0 عيطتسن هل اننإ ان سيلأ ...ةرشابملا

 ..اهدادتما

 قحسني نأ يه «لاؤسلا بحاص ىلإ اهب هجوتأ نأ نكمي ةحيصن لوأ
 ةةكاوكت اندمادللا*كلتري'اميكل ءسوفنلا هذه لجأل ابلصم ؛هللا مامأ للذتيو

 .اهصالخل

 659 99 «تايناطمو ̀ اماوضأ .مهلجأل 95

 '...تارثعلا هلبق نم يتأت نمل ليو ' :برلا لوق ركذتيلو :ةريزغ عومدب
 ءرشابم ريغ قيرطبولو مهلجأ نم لمعيلو «ءالؤه لكل ةبوتلا بلطيلو
 .فارتعا ءابآو نيدشرم مهب يصويو

¥ / £ 



 كلذ يف انلاثمو .مهببسب كلهي ال فوس - بات دق ماد امف وه ܐܝܐ

 ...ةيطبقلا ميرم ةسيدقلا

 .ةميظع ةسيدق تراص ةقداصلا اهتبوتبف يه امأ .اهببسب اوكله دق

 ...ةسحاملا اهاياطخ ايل >

 ةئطاخلا مهتدارإ تكرتشا «ةرثعلا يف اوعقو نيذلا نأ ܐܸܢ ىسنن ال
 .مهرثعأ يذلا ىلع مهتيلوؤسم لك تسيلف .طوقسلا اذه يف

 :هسفنل لوقي دق كلذ عم هنكلو ...اهلوبقو «ةرثعلل اوباجتسا مهنأ يفكي

 محرأ ملو ؛مهفعضل ةدام تمدق انأ يننكلو ءاوطقسو ءافعض مهنإ اقح

 .مهطوقس يف ببستأ نأ ال مهددشأو مهيمحأ نأ وه يبجاو ناكو ءمهفعض

 ...اوطقس ام يالول امبر

 باق مث «ةفيدتيبم ةهاع هل بسمو: ءاناسنإ مك ةيرح قئاس لامنإ

 ...نزحي هتهاع يف هتيحض ىري هنكلو .هل هللا رفغو

 ...هتبوت لوبق ىلع كش الو دعاسي نزحلا اذه نإ

®» 
 بعاتملاو ةيحورلا ةايحلا

 .تاقيضلاو بعاتملاو براجتلا يلع تدادزا ؛هللا ىلإ تبرقت املك

 يكل هللا نع داعتبالا الإ ًاجرخم يل دجأ ملو ءاهتللمو ةايحلا تمئس ىتح
 اذه هللا ينم ذخأي نأ ىنعم امف !...نيدعتبملا رشبلا رئاس لثم حيرتسا

 ؟فقوملا



 ذئنيح .؛ةيحورلا كتايح ومنتو «.هللا قيرط يف نيريست امنيح
 هذه لاثمأب ؛هللا قيرط نع كدعبت نأ لواحتو ,ءنيطايشلا كدسحت

 .اهنيفداصت يتلا بعاتملا

 .ةكرعملا يف كبلغ دق نوكيو ؛هتبغر ناطيشلل

 .' ريخلاب رشلا بلغأ لب ءرشلا كنبلغي ال ' :لوسرلا لوق يعمسا

 رثكألاب ريخلا لمع يف يدادزاو ءيربصا .بعاتملا كيلع تماق نإ

 ككرتيف «ةيسكع ةجيتنب تتأ بعاتملا نأ ىريو ؛ءكنم ناطيشلا سأيي ٍذئنيح

 ىرخأ ةليسو نع ثحبيو

 اذكهو .ةبلغلا كيطعتو كدنستو كراوج ىلإ فقتس ةمعنلا نأ يقثو

 هللا ربص نإ .هللا محارم نم تنأ يسأيت نأ نم الدب كنم ناطيشلا سأيي

 هكسمت ىدمو كبلق رابتخال امنإ «بعاتملا ܘܠܢ نم كذاقنإل هلخدت مدعو

 ..هللاب

 ..ةحار يف نوشيعي هللا نع نيدعتبملا نأ ينظت الو

 نوشيعيس ةيدبألا يفو :نوحلاورتسسي ولو مهبعتنزمهريمض مهلخاد يف

 نإو .ةريثك بعاتم ىلإ يدؤت ةيطخلا اضيأ ضرألا ىلعو .مئاد بعت يف

 ..ةفئاز ةحار يهف ةحار كانه تناك

 كانهو «ءضرألا ىلع انه .هرجأ هل برلا لجأ نم بعت لك نأ يقشو

 ها وك١) هبعت بسحب هترجأ دحاو لك ذخأي ثيح .ءامسلا يف

 هنكلو .' قب ةبض مكل نوكيس ملاعلا يف ' 0/3 ملا سار 6
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 هنأبو «ةريثكلا هتايزعتي اندعوو .ةاصحم انسوؤر روعش ىتح هنأب اندعو

 .هترصن بكوم يف اندوقيس

 نم امنإو هللا نم تسيل كبعاتم نأ اديج يمهفتت نأ كيلع مث
 اذإ دحأ لقي ال ' :لوقي لوسرلا بوقعي انملعمو .كدسحي يذلا ناطيشلا

 ;( 17 21 ×( ' هللا لبق نم برجأ ينإ ءبرج

 ؟كبعتأ يذلا ناطيشلل نيمضنتو ء«.كبعتي مل يذلا هللا نيكرتت لهف

 ؟هءادعأ قداصيو .هءاقدصأ يداعي نمك نينوكتو

 .كحيريس هللا نأ يقثو .هليلكإو بعتلا ةكرب يذخو «يلمتحا كلذل
 انأو ءلامحألا يليقثلاو نيبعتملا عيمج اي ّيلإ اولاعت ' :لاق هنأل

 نيسيدقلا بعت راوج ىلإ يبعاتم يه ام :كسفنل يلوقو ..."مكحيرأ

 ؟برلا لحأ تنم ءادهشلاو

 هك
 ܘ ܪ ܕܠܠ ܕ هانعمو لامكلا

 يف يذلا مكابأ نأ امك «نيلماك اونوك ' :سدقملا باتكلا لوقي

 ؟هيلإ ناسنإلا يلصي فيكو «لامكلا اذه وه امف ;' لماك وه تاومسلا

 ؟لماك هنأ ناسنإ نع لوقن ىتمو

 اننأل ؛ءناسنإ هيلإ لصي نأ نكمي الو ܘܠܥ هلل وه قلطملا لامكلا

 .قوف ىلإ نيزاوملا يف انلك
¥ ¥ 



 .يبسنلا لامكلا وهف «ناسنإلا هيلإ لصي يذلا لامكلا امأ

 .هتايناكمإو هتاردق ىلإ ةبسنلابف ءلامك نم هيلإ لصي نأ نكمي ام امأ
 :بهل ةجونمملا ةمعنلا-ةجددو

 يقتي «ميقتسمو لماك لجر هنإ " :قيدصلا بويأ نع برلا لاق دقو

 .( 8و١ ١: يأ) ' ضرألا يف هلثم سيل هنإ لاقو .رشلا نع ديحيو هللا

 .قلطملا لامكلا سيلو «يبسن امك اعبط وه بويأ لامكو

 .(5 :% كت) ًالماكو اراب الجر حون ناك ىنعملا اذهبو

 ܫܕ هلل كنا هناا كب م7 +08 كن) 5قاك ًاناتتنإ ܒܚ خاكو

 ىلإو هتايناكمإ ىلإ ةبسنلاب ناسنإ لك ىلع مكحي هللا نكلو .تافعضلا
 ...هعم حورلا لمع ىلإو هاوتسمو هرصع

 ديسلا لاق املثم ؛ةنيعم ةيصو ىلإ ةبسنلاب ةفص لامكلا نوكي دقو

 كلام لك عب بهذا ءالماك نوكت نأ تدرأ نإ ' :ينغلا باشلل حيسملا

 .(¥) ١5: ىتم) ' ءارقفلل هطعأو

 انلصو اننإ لوقن نأ انل سيل نكلو «لامكلا ىلإ ىعسن نأ انبجاوو

 رخآ الامك دجي ءاهنم ةدحاو ىلإ ناسنإلا لصي املك تاجرد لامكلاف «هيلإ

 .قفألا دراطي نمك نوكيو .هراظتنا يف .دعبأو ىلعأ

 بعت يذلاو «ةشلاثلا ءامسلا ىلإ دعص يذلا لوسرلا سلوب ىلإ رظنا

 :لوقي هنإف ءلسرلا عيمج نم رثكأ

 يبعل ئعسا نكلو ءالماك ترص وأ تكردأ دق ينإ بسحأ ثسل '
 ' مادق وه ام ىلإ دتماو ءءارو وه ام ىسنأ ءادحاو ائيش لعفا ...كردأ

 .( 1١7-١5 :* يف)

 ايقنت ماك نابض دق هنأ بددحي آل. ميظعلا .شلوب ننيدقلا ناك نإف

١ 



 عيمج اذه ركتفيلف " :ةرشابم كلذ دعب لوقي سلوب نإف كلذ عمو
 عيمج وأ «نيلماك اوراص دق مهنأ نوبسحي نم عيمج يأ " انم نيلماكلا

 ...نيلماك مهنأ سانلا مهبسحي نيذلا

 نولوقيف ةضايرلا يف ةيئاهنلا ةجردلا ذخأي دق ةيئادتبالا يف ابلاط نإ
 .ىلعألا يرد ساد فيك دقو ؛ىوتسملا اذه ىلإ ةبسنلاب لماك هنإ

 يف لامكلا ىوتسم ىلإ ةيئادتبالا يف لامكلا ىوتسم نم يقتري دق اذكهو
 ال كلذ عمو .ءيبسن لامك هلكو ...ةعماجلا يف مث ةيوناثلا يف مث «ةيدادعإلا

 ىلعأ لازت ام تايوتسم كانهف تايضايرلا يف الماك راص دق هنأ بسحي

 مهل رفغُي ملو اوفرتعا صاخشأ

 نوعرف لثم :مهاياطخ مهل رفغت ملو اوفرتعا صاخشأ يف يأرلا ام
 يذلا ىمرك نب ناخاعو ,(77 :4 رخ) ىسومل هتيطخب فرتعا يذلا

 يبنلا ليئومصل فرتعا يذلا كلملا لواشو :(¥ شي) عوشيل فرتعا
 \! 13 % : ) ܘ مصا١)

 نأ دب الف .ةبوتلا رس ًاضيأ ىمسي ةسينكلا يف فارتعالا رس نإ

 .هل ةميق ال ةبوت نودب فارتعالاو ءهاياطخب افرتعم يتأي مث ناسنإلا بوتي
 .ابئات نكي مل ام ةرفغملاب فرتعملا ىظحي نأ نكمي الو

¥ 



 :الئاق خرصي ناك نوعرف .نيبئات اونوكي مل مهتركذ نيذلا كئلوأو
 نم رعزذلا امنإو ةبوتلا هعفدت ال .لخادلا نم بلقلا يساق وهو ' تأطخأ '

 .هتقيقح ىلع رهظي ةبرضلا عفترت املاحو .تابرضلا
 مغرلا ىلع هللا هفشك امنإو ءافرتعم ًابئات تأي مل ىمرك نب ناخاعو

 :بزلا.!لاقو..ناخاع فرتعي.ملو بعشلا مزهنا «رارقإلا ىلإ .رطضاف ءهنم
 ةعرقلا تأدبو .ناخاع فرتعي ملو ' ليئارسإ اي مارح كطسو يف '
 :هطبسس ىلع ةعرقلا تعقو امدنع فرتعي مل كلذكو .فرتعي ملو ديدهتلاو
 ةفشكر ااويخأو هفثيب خلع قف 1 اهدنحاال وتورم ܐܳ الو
 ؟...ابئات كلذ لك يف ناك لهف .رارقإلل رطضاف ...مسالاب ܝܢ ܨܠ

 نأ هفده لك ناك " تأطخأ " :لاق امدنعو .ابتات نكي مل كلملا لواشو

 نأ لجأل ^ ܒ̈ ܡ لجأل امنإو «ةبوت نع ال هعم يبنلا ليئومص يضمي
 مامأو يبعش خويش مامأ ينمركاف ' :الئاق !!بعشلا مامأ ههجو عفري
 .(#¢ :88 ܪܝܟ( ) ' ليئارسإ

®“ 
 نييناملعلاو نابهرلا ةيناحور

 نييناملعلا نم هبلطي امم رثكأ نابهرلا ءابآلا نم هللا هبلطي ام له
 ؟كلذ ريغو كسنلاو موصلاو تاولصلا يف

 ¥ 4 ܀



 .برلل لماك غرفت ةلاح يف مهنأل .رثكأب نوبلاطم نابهرلا نإ ܫܢ
 .مهلطعت لغاوش مهل نيذلا نييناملعلا سكعب

 ...لامكلاو ةسادقلاب نوبلاطم عيمجلاف كلذ عمو

 تاومسلا يف يذلا مكابأ نأ امك ؛نيلماك اونوك ' :عوسي برلا لاق

 سودق وه تاومسلا يف يذلا مكابأ نأ امك ءنيسيدق اونوك " " لماك وه

 .ةنيهرلا ًاشنت نأ لبق «لكلل ةيبضولا هذهاو «"

 .رخال صخش نم فلتخت ةسادقلاو لامكلا تاجرد نأ ىلع

 ناكو ؛ءنمؤم لك اهب بلاطي عبسلا تاولصلاف ؛ءتاولصلا ةهج نم
 عبس ' :لاق كلذ عمو ؛ةديدع تاجوز هل تناك يذلا يبنلا دواد اهيلصي

 يه ليللا تاولص كلذكو ." كلدع ماكحأ ىلع كتحبس راهنلا يف تارم

 .يبنلا دواد اهالص دقو ܐܠ

 .عطقنت ال يتلا ةمئادلا تاولصلا وه مهسقطف نابهرلا امأ

 لاغشنالا ةرورض لجأ نم نويناملعلا هعيطتسي ال يذلا رمألا اذه

 نيح لك اولص " ةيصولا نإف كلذ عمو .ةمدخلاو طاشنلاو ةرسألاو لمعلاب

 دق () * : ܘ ست١) ' عاطقنا الب اولص ' ةيصوو ١6: ١( ول) ' اولمت الو

 ...هناكمإ ردق ىلع ةالصلا ىلع موادي نأ هيلع ناسنإ لكف

 ام «نينمؤملا عيمج اهب بلاطي ةسينكلا ماوصأ عيمجف ءموصلا نع امأ

 .زئاجعلاو تاعضرملاو ىلابحلاو عضرلاو لافطألاو ىضرملا ادع

 ¥ 4 ܙ



 لصي يتلا ؛عاطقنالا تاجرد يف صاخلا مهسقط مهل نابهرلا نكلو

 .ماعطلا نم تايهتشملا نع نوعنتمي مهنأ امك «مايألا يط ىلإ اهيف مهضعب

 ...اقالطإ موحللا لكأت ال ةريدأ كانهو

 نيذلا «نييناملعلا كسن نع فلتخي «سبلملا يف نابهرلا كسن كلذكو

®\ 
 هتلاسر لامكإو حيسملا ديسلا

 اهلمكي فوس امنإ ؛هتلاسر لمكي مل حيسملا ديسلا نأ حيحص له
 ؟ايح ثعبي موي

 هيلع قبطني «يدبأ يلزأ ܝ توهاللا ةهج نم - حيسملا ديسلا لمع نإ

 .( )¥ :ه وي) " لمعأ اضيأ انأو .نآلا ىتح لمعي يبأ ' :هلوق

 ءادف وهو هلجأ نم ءاج يذلا هلمع لمكأ دقف ؛هدسجت ةرتف يف امأ

 دق ام صلخيو بلطي ءاج " هنأل .ةيطخلا ةبوقع نم مهصيلختو ملاعلا

 ' لمكأ دق ' بيلصلا ىلع لاق ةلاسرلا هذه نعو .() ܀ :) 4 ܨܠ ' كله

 5١(. :)4 ول)

 لاق امك «نيح لك يف مئاد وهف ءانيف يعافشلا حيسملا ديسلا لمع ܐ

 ١(. :¥ وي١) لوسرلا

1:55 



 هئيجم يف يتأي امنيح «نامزلا رخآ يف هب موقيس رخآ لمع كانه
 هلامعأ بسح دحاو لك يطعيو تاومألاو ءايحألا نيديل يناشلا

3 08318 17). 

 3 اضيأ هلمع ةيدبألا يفو

 .ميلس ريغ ريبعت اذهف ." هتلاسر لمكي مل " هنإ ام ةرتف نع لوقن ال

 ناك اهلوأ ؛:ةديدع تالاسر هل نإ لوقن نكلو .صقنلاب هفصي ناك ول امك

 لكو «لمعلا عاونأ تعباتت مث ...(¥ ١: وي) ' ناك هب ءيش لك " ءدبلا يف

 : 1 0 )2 كلن ني 6 31 5

 لوبقل دادعإو «ناميإلل رشنو ءذيمالت نيوكتو «ةيادهو ميلعت نم ؛ءبيلصلا
 دق لمعأل ينتيطعأ يذلا لمعلا " :بآلل اذه لك نع لاق ؛بيلصلا ةركف

 وه رخآ لمع كانه ناك ءامسلا ىلإ هدوعص دعبو .(5 :)¥ وي) ' هتلمكأ

 .(¥ عأ) نيسمخلا موي يف مت اذهو .سدقلا حورلا لاسرإ

 نم ثلاشلا مويلا يف ماق هنإ اهتباجأف " ܐܢܥ ثعبُي امدنع " :ةرابع امأ

 يح ةيتوهاللا هتعيبطب وهو .كلذل ادوهش اوناك لسرلا لكو .هبلص
 .تومي ال

® 
 يتاذلا ربلا راكفأ

 لاؤس
 ؟يتاذلا ربلا راكفأب ناطيشلا ينبراحي امدنع لعفأ اذام

¥ ¥ 



 ركذتي نأ امهو «يتاذلا ربلا راكفأ ةبراحمل ناتيساسأ ناتليسو كانه
 ...نيسيدقلل يتلا ايلعلا تاجردلا ركذتيو .هاياطخ ناسنإلا

 ةدحاو ةيطخ نأل ءلجخيو قحسنيو عضتي هلعجي «هاياطخل هركذت

 نوسيدقلا اهيلإ لصو يتلا ايلعلا تاجردلا ركذت كلذك .هسفن كلهت نأ نكمي
 كلذب هتاذ نراق اذإ هسفن مامأ لءاضتي ناسنإلا لعجت «ةليضف لك يف

 :ى ةايجملا

 نم هلمعن ام لك يف لضفلا هللا ةمعن ىلإ عجرن نأ يغبني كلذك
 اميكل ...طقسنف انع ىلختت ةمعنلا لعجي «يتاذلا ربلا نأ ركذتنو ءريخلا

 .انعاضتا ىلإ دوعنو انفعض فرعن

 ربلا راكفأل تعضخ املك .؛طوقسلا نم فوخلا ركذتت نأ كيلع اذهل

 ..." حورلا خماشت طوقسلا لبق ' هنأل «يتاذلا

® 
 ؟ تئج اذاملو ¢ انأ نم

 ؟تومأ اذاملو ؟شيعأ اذاملو ؟تئج اذاملو ؟انأ نم

¥ $£ 



 ةباجإلا لواحأس يننكلو .اباتك هيف فلؤت نأ نكمي عوضوملا اذه
 ..ديدش راصتخاب كتلئسأ ىلع

 ؟انأ ܨܝܒ

 ܝܠܕ :(3¥ 31 .كت) هلاقمو هللا ةروص.ىلع قلخ «ناسنإ .تنأ .2
 .ةيهلإلا ةروصلا هذهب ظفتحت نأ

 لب .؛توملاب اهتايح ىهتنت 1 3 ¥ .ةقطان حور هل ءيح نئاك تنأو

 هللا حورب رينتسيو _ ريخلا نيب زيمي ريمض هلو .رمتست
 ,(¥71:7 ܗܡ

 هيوحي امو ܒ تاقولخملا رئاس نع لقعلاب زيمتت =:

 .كاردإو مهف نم لقعلا اذه

 ܝ ܐܚܐ ¥ ܙ :كلامعأ نع الوؤسم نوكت كتدارإ ةيرحبو كلقعبو

 .هيف شيعت يذلا عمتجملا مامأ 00 ؛كريمض مامأ ܨ هللا

 مامأ ةنونيدلا دعب «ةيدبألا يف باقع وأ باوث اهعبتي كتيلوؤسمو
 .هللا

 ؟تئج اذامل ܚ

 .دوجولا ةمعن كاطعأ هنأ هللا حالص نم

 ةايحلاب عتمتت نأو ءدجوت نأ ةصرف كاطعأ «؛همرك نمو ܬܠ ܕܟ نم

 نإ «يدبألا ميعنلا يف ةايحلل اضيأ دمرت نس رار سرت يحلم

 .ميعنلا قحتست : كلعجي ام تلمعو ܝܢܐ ܐ݇



 ؟ شبعت اذاملو ܢ ¥

 يكل ؛كريغ وحن ةلاسرو ؛كسفن وحن ةلاسر يدؤت يكل شيعت تنأ
 .(^ :55 زم) برلا بيطأ ام رظنتو قوذتو «انه + هللاب عتمتت

 .رشلاو ريخلا وحن اهباذجنإ ىدمو ܒ | ܨ ربتخت 1

 ةحرد اهي ددحتتو ءءامسلا توكلمل كقاقحتسا اهب تبثت ”بثت رابتخا ةرتف كتايحف

 ةكرب ببس نوكتو ءاهيدؤتو كتلاسر كردت نأ كيلعف ...ةيدبألا يف كتايح

 نوكت ام ردقب «ةعفانو ةيوق كتلاسر نوكت ام ردقبف .هيف شيعت يذلا ليجلل
 ..ءامسلا يفو ضرألا ىلع ةدجمم كتايح

 ؟تومأ اذاملو ܚ

 هب عمست ملو «نيع هرت مل ام ىلإ ...لضفأ ةايح ىلإ لقتنت يكل تومت
 ةرشع ىلإ اضيأ لقتنتو .(4 :¥ وك١) رشب بلق ىلع رطخي ملو «نذإ
 وه امّثإ و“ :ءانف“ لديل نإ توملاتف“هيسيكفو هتكئالمو "هللا ة'رثثع «لثضفأ

 .لاقتنا

 اي هاو اع جا ع رع جاه عضال نحل
 ةايح نم لقتنت نأ كل ريخلا نكلو .كل ريخلا اذه يف سيلف ءيداملا دسجلاب

 اذهف حيسملا عم نوكتو «ةيدبألا ىلإو حورلا ةايح ىلإ ءدسجلاو ةداملا
 اذه نم قالطنالا نوسيدقلا ىهتشا كلذل .(¥¥ ١: يف) ادج لضفأ

 مهنأ نوقشي الو ؛هل نودعتسي ال نيذلا توملا فاخي امنإ ...دسجلا

 نوبحي ال ءضرألا ىلع تاوهش مهل نيذلا وأ ...لضفأ ةايح ىلإ نولقتني
 !!اهوقرافي نأ

 شيعي نأ لوقعملا ريغ نمف .نوكلل ريخ توملا نأل ءتومي ناسنإلاو
 نصرا 5 ل ةايحألا ءارو لابجألا ىلاوتتو ةروتوفي الو نماشلا

 مهجلاعيو مهمدخي نم ىلإ نوجاتحيو «؛ةخوخيشلا لقث نم لوهكلا بعتيو

 ¥ ¶ ܪ



 ضرألا ىلع شيعي رخآ ليجل ةصرف يطعيل ليج تومي كلذل ...مهلمحيو

 ...ءيش لك يف هناكم ذخأيو

 كف
 تايناطملا تاولص

 ؟تايناطملا لمع ءانثأ لاقت يتلا تاولصلا يه ام

 عم هللا مامأ اياطخلاب فارتعاو هللا مامأ للذت ةالص نوكت نأ نكمي

 مامأ هسفن نيديو ةيطخب ناسنإلا فرتعي ةيناطم لك يفف .ةمحرلا بلط

 ." اذك تلعف يذلا انأ هللا اي ينمحرا ' هللا

 هيلع هللا محارم ناسنإلا اهيف ركذتي ءركش تاولص نوكت نأ نكميو
 .هللا تاناسحإ ضعب ركذتي ةيناطم لك يفو «هئابحأ ىلع وأ

 هديري ام لك يلصملا اهيف ركذي ,ءتابلط تاولص نوكت نأ نكميو
 يأب تايناطملا بحصت نأ نكميو .ةسينكلل وأ هريغل هديري ام وأ ايصخش

 ...تاولصلا نم رخآ عون

¥ ¥ 
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 باتكلا ةمدقم

 تلصو يتلا ةلئسألا نم ةعومجم رشن زيزعلا ئراقلا اهيأ كعم عباتن

 وأ «(اقباس ةعمجلا) ءاعبرألا موي يعوبسألا عامتجالا يف ءاوس ءانيلإ

 لك ءاسم مهيلع انتارضاحم ܘܬܐ ةيكيريلكإلا ةبلط اهلسرأ يتلا ةلئسألا

 ةلئسأ عم تاونس) ةعومجم نم كيدي نيب يذلا عبارلا ءزجلا اذه

 :ةيسقطلاو ةيدئاقعلاو ةيتوهاللا ةلئسألاب صاخ (سانلا

 ياه مار سابا سب
 "5/7 ص ىلإ  ًايتوهالو ًايدئاقع ًالاؤس ١-07"

 8٠5" ص ىلإ  ًايسقط ًالاؤس ) ¥ -ܙ

 .ءارذعلا ةديسلا لوح (سيمالبلا ةوخألا) اهراثأ ةلئسأ ةرشع -ܥ

 .(5 ١٠5 ص ىلإ "65 ص نم ٠١ ىلإ 5١ لاؤسلا نم)

 ةيضاخ ةلكسأ 3 5 لوحي 0 7:5 هذه. : لوألا 9 ناك ةقو

 ةلئسأ لوح رودي يناثلا ءزجلا ناك امنيب «(الاؤس £ ܀) سدقملا باتكلاب

 ىلع ةباجإلاب صتخأ دقف ثلاثلا ءزجلا امأ «(الاؤس ”5) ةيدئاقعو ةيتوهال

 ىلع بيجن ءزجلا اذه يفو .(الاؤس £&£) ةماع ةلئسأو ةيحور ةلئسأ

 :(الاوس + )

 نم ةعبرألا ءازجألا هذه يف اهيلع انبجأ يتلا ةلئسألا نوكت اذهبو

 .(الاوس )١75 نع ةرابع (سانلا ةلئسأ عم تاونس) ةعومجم



 ةديؤمو «ناكمإلا ردقب ةزكرمو ةزجوم تاباجإلا نوكت نأ انلواح دقو
 .سدقملا باتكلا ܒܐܹܝܐ نم صوصنب

 م٠195 ليربأ

 تنلاثلا هدونش ابابلا



62 
 اهلمعو حاورألا

 ؟يه امو ؟نوكلا اذه يف لمعت حاورأ دجوت له

 .رشبلا حاورأو ؛ةكئالملا حاورأ نيعون ىلع ةقولخملا حاورألا

 .نيطايشلا يأ رارشألا ةكئالملاو ءرايخألا ةكئالملا ناعون ةكئالملاو

 :مهنع ليق ةككئالملاف .نوكلا يف نولمعي كئلوأو ءالؤه نأ كش الو

 اوثري نأ نيديتعلا لجأل ةمدخلل ةلسرم ةمداخ ܕ

 هيفئاخ لوح لاح برلا كالم ' :اضيأ ليقو .() £ :) ب بع) ' صالخلا

 .` مهيجنيو

 "| - ظرشب.ءايديور نيانلا 17 نيظايقلا ܀

 جارخإ ةبهوم هيسيدقو هلسر برلا ىطعأ انه نم .رشبلا ضعب عرصتو
 ١71:1١5(. رم) (̂ ܨ ) ٠١: ىتم) نيطايشلا

 نورهظي دقو «ءضرألا ىلع مهتاوخأل تانوعم ميدقتب مهضعب هللا فلكي دق

 .سجرج رامو ءارذعلل ةبسنلاب ثدحي امك .مهل

 ا



 ܨ:
 ؟ فرعت حاورألا له

 ؟راظتنالا ناكم يف يهو ءضعبلا اهضعب حاورألا فرعت له

 رزاعلو ينغلا ةصق وه حضاو لاثم اندنعو .فرعت اهنأ كش ال ܘܫ

 يس يي وا «نيكسملا

 يف رزاعلو .ديعب نم ميهاربا ىأرو ...ةيواهلا يف هينيع عفرف '
 .(١؟ ١5: ول) ' ينمحرا أر“ ىلا ين: لاق يدا هتطح

 ىرنو ؛ميهاربا اذه نأو ءرزاعل اذه نأ فرع دق ينغلا ىرن انهو

 ىلع هتاريخ ىفوتسا دق امهنم ادحاو نأ فرعي اضيأ ميهاربا انابأ

 ..اياليلا ىفوتسا دق رخآلاو ءضرألا

 اهل قبس نم ىلإ تدتما دق حورلا ةفرعم نأ اذه نم حضاوو

 .مهتيؤر اهل قبسي مل نم ىلإ اضياو .مهتيؤر

 وهو ملاعلا يف هينيعب هآر يذلا رزاعل ىلع طقف فرعتي مل ينغلاف

 نينثالل ميهاربا انيبأ ةفرعم كلذكو

 .دسجلا نع اهلاصفنا دعب اريثك عستت حاورألا ةفرعم نإ



 يف ¿¥ رظنن اننإ ' :لوقي لوسرلا سلوب سيدقلا انملعم دجن اذكهو

 نكل .؛ةفرعملا ضعب فرعأ نآلا .هجول اهجو ٍذئنيح نكل ءزغل يف .ةآرم
 .() ¥ : )¥ وك١) ' تفرع امك فرعأس ذئنيح

 ܘܗ
 دحأ هري مل هللا

 ملأ () ̂ :\ وي) ' طق دحأ هري مل هللا ' :لوقت يتلا ةيالا ىنعم ام

 ؟مهملكيو ءايبنألا نم ريثكل هللا رهظي

 :ىرم ال تروهاللا نأل .توهاللا طق دحأ هري مل :ةرابعب دوصقملا

 ىرت ال يتلا ةيداملا اننويعب هتيؤر نكمي ال - هتوهال ثيح نم . هللاو
 ...حور هللاو ؛تايداملا ىرووس

 ةروص يف «ةيئرم ةئيه يف رهظ .هارن نأ اندرأ امدنع «هللا نإف كلذل

 عوسي هنبا يف هانيأرف ءدسجلا يف رهظ اريخأو .كالم ةئيه يف «ناسنإ

 0 بالا ىأر دّقف ينار نم ١ :لاق يذلا ,حيسملا

 ' طق ܥܟܐ هري مل هللا ' :لاق نأ دعب ءيليجنإلا انحوي نإف اذهلو

 مدق يأ) ' ربخ وه بالا نضح يف يذلا ديحولا نبالا ' اهدعب درطتسا



 مهيلع درتو ؛نوئطخي امنإ ءيئرم لكش يف بالا نوروصي نيذلا لك
 اذه " :لوقي ءدامعلل ةنوقيأ يف بالا نوروصي نيذلاك ...تاذلاب ةيالا هذه

 .طق دحأ هري مل بآلا امنيب ' تررس هب يذلا بيبحلا ينبا وه

 اننإ ؛هللا ةيؤر عنمي ةبابض هنإف ؛يداملا دسجلا اذه يف نحن املاط

 امدنع ؛ةيدبألا يف ܐܐ ' :لوسرلا سلوب لوقي امك ' ةآرم يف امك رظنن '
 'نيع هرت مل ام ىري ءاينارون ًايناحور ادسج سبلنو ءيداملا دسجلا علخي

 .هللا ىرنس ٍذئنيحف

> 
 ¢ ܐܒܐ حاورألا رصبت فيكو

 ؟لكش اهل حورلا له ؟احور حورلا رصبت فيك

 .هلكشو دسجلا دودح ريغ يف حورلا اهب رصبت «ةيحور ةريصب كانه

 ءايقنألل ىبوط ' اهنع ربعي ال ةيؤرب ءلكش الب حورلاب هللا رصبت امك
 كتأر نآلاو " :هلل بويأ لاق امك وأ .(5 ىتم) " هللا نونياعي مهنأل بلقلا

 .(ه 445 يار ينيع

 ىلإ ةكئالملا اهفزت نومآ ابنألا حور ىأر سوينوطنأ ابنألا سيدقلا
 ؟هآر يذلا امف .هذيمالتل كلذ لاقو «ءامسلا

 ؟امهآر لكش يأبو ءهآر يذلا امف ءرزاعلو ميهاربا انابأ ىأر ينغلاو
 ا

 ؟نوما ابنالا حور سوينوطنأ سيدقلا اهب ىأر يحلا ”ةقيرطلا ؟سننب علف

 ܝܸ



 ريغبو ةيدام ريغب نكلو ؛دسجلا لكش ذخأت نأ نكمي حورلا ىرتأ

 ..؟ةينالو يه

 ةكئالملا ىرن ال اننكلو «مهيجنتو هيفئاخ لوح ةلاح برلا ةكئالم نإ

 سيدقلاو .حورلاب مهارن نأ نكمي «حاورأ مهنأل ةيداملا ةيدسجلا نيعلاب

 ° برلا موي يف حورلا يف ' ناك امنيح ؛هايؤر يف بيبحلا انحوي

 ايؤر له ܝ ا كارو امرا واول ١: ܪ ))

 :اهي | ورهظ ةديعم ًالاكشأ اوذختإ ةكشام كاكد

 بايت نالكر " امهتأاك ناكالم .ريظ ةرسف :لكم ةمايقلا ةقئالنم لكم
 «قربلاك هرظنم ناكو ' برلا كالم رهظ ةرمو .(: :7” £ ول) ' ةقارب

 .(" :78 ىتم) ' جلثلاك ضيبأ هسابلو

 :ريطخ لاؤس مامأ سونيطسغوأ سيدقلا فقو اذه لك مامأو

 5 ذختت اهنأ مأ ؟لكش اهل حورلا له

 .فرعأ ال انأ :ةحارص يف سونيطسغوأ سيدقلا باجأو

 ةتس اهنم دحاو لكل نأ ميفاراسلاو ميبوراكلا نع عمسن كلذ عمو

 نوريطيو .مهلجرأ نوطغي نيحانجبو .مههوجو نوطغي نيحانجبف 3

 نوزيمتي ؛لكشلا اذه مهل العف مأ ؟تالالدو زومر هذه لك لهف .. .نينثاب

 ؟ةيدام ريغ يف نكلو ءاهب

 تذختا اذإ الإ اقالطإ حورلا ىرت ال .دسجلا نويع ىلإ ةبسنلاب اعبط

 لكشب اهارن ابلاغو .حاورألا ىرت حاورألا نكلو .ةكئالملا روهظك ًالكش

 ..صاخ يأرك اذه لوقأ .نيعم نيعم



 اوفي اطببطإو .حاورألاب دحتتو .داسجألا موقتسف .ةمايقلا يف امأ

 اهنكلو ءلبق نم اهل تناك يتلا لاكشألا سفن ءلاكشأ داسجألا هذهل

 ...بويع البو ( ) © وك١) ةيناحور ةينارون نوكتس

 نوكي ال وأ ؟دسجلا لكش سفن اهل نوكي حورلا نأ اذه نم مهفن له
 !؟دشحلا كنق دخان اينكلاو“ لكلا" اهل

 .جاتنتسالاو داهتجالل ةكورتم يهو .باتكلا اهحرشي مل رومأ كانه

 .زيامتت لاكشألا هذهبو .ضعبلا

 ...ةيداملاو

 ܨܢ
 ربلا ليلكإ

 لامتحا كانه لهف ءسودرفلا يف امهو اطقس دق ءاوحو مدآ ناك اذإ
 ؟رخآلا ملاعلا يف اندحأ طوقسل

 نم لضفأ نوكتس .توملا نم اهب موقنس يتلا ةعيبطلاف ال اعبط

 .ةيحان لك نم ءاوحو ܟܢ | ةعيبط



 .ينارون ءيناحور دسج «يدام ريغ دسجب موقتس ءدسجلا ةهج نمف

 هب ماق يذلا دجملا دسج هبش ىلعو ؛داسفلل ضرعم ريغو «ءيوقو ءدجمم

 امكو ' :اضيأ لاقو .لوسرلا سلوب انملعم لاق اذكه .(¥) :¥ يف) حيسملا

 ' يوامسلا ةروص اضيأ سبلنس «يبارتلا ةروص انسبل

 .( 15-25 16 ركأ)

 لاق دقو ؛ةعيبطلا يف داسف ةيطخلا نأل ء؛ئطخي ال دسجلا اذه

 نوكت نلو .( ) ¢ وك١) ' داسف ريغب موقنو .داسف يف عرزن ' :لوسرلا
 نل ' هنإ ةيئامسلا ميلشروأ نع ليق دقف .رخآلا ملاعلا يف ةيطخ كانه

 ...(¥ 7١: ؤر) ° سند ءيش اهلخدي

 امأ .رشلا وأ ريخلا وحن ليمت نأ نكمي ةدارإ انل ضرألا ىلع انه

 سدقتتس انتدارإ نآل كلذ .ريخلا ىلإ الإ ةدارإلا ليمت الف توكلملا يف

 ...ربلا ليلكإ سبلن امنيح

 يل عضو اريخأو ' :لوسرلا سلوب سيدقلا لاق «ليلكإلا اذه نعو
 يل سيلو .لداعلا ناّيدلا برلا مويلا كلذ يف يل هبهي يذلا ءربلا ليلكإ

 .(8 :£ يت") " اضيأ هروهظ نوبحي نيذلا عيمجل لب طقف

 ؟اذه ربلا ليلكإ ىنعم امف

 ال ثيحب ءاهل ةعيبط ربلا حبصيو «ربلاب للكتت انتعيبط نأ هانعم
 رايتخا يف اوحجن نيذلا ءراربألا ةكئالملا كلذ لاثم .دعب اميف ئطخت

 نأ مهتدارإب سيل حبصأو «ربلاب اوللكتف ءناطيشلا عم اوقلزني ملو «ةدارإلا

 انتيرحب نكميو ܘܠܠܐ نم انل ةبوهوملا ةيرحلا مادختسا ءيسن ايلاح اننإ
 ىوس ةوهش انل نوكت ¥ فوسف «ةيدبألا يف امأ .هلعفنو أطخلا يهتشن نأ

 ريشا 4 ܒ ܒܝ 048 > 3: طحت الف ىدحو هللا ىلإ



 يف هللا ةكئالمك ' نوكنو «ةلماكلا ةواقنلاو ةلماكلا ةطاسبلاب عتمتنو .ةيلك

 .' عامسلا

 .طقفأ ْريخلا ܢ ܫܠܝܢ كانهو :رشلاو ريخلا فرن ايلاح

 | 51:3 04535 38 كايت فيمتو لعق ريغلا فرعتسم
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 ؟ ميفاراسلا مه نم

 ؟مهلمع امو ؟ميفاراسلا مه نم

 نم هلامج ىلع لدي «؛فاراس هدرفم ءعمج مسا ميفاراسلا ةملك

 نينثابو ءمههوجو نوطغي نيحانجب «ةحنجأ ةتس مهنم لكل «ةكئالملا

 .نينثاب نوريطيو ؛مهلجرأ نوطغي

 سدقملا باتكلا نم دحاو عوضوم يف ميفاراسلا نع ثيدحلا درو دقو

 هنوحبسي مهو «؛هللا شرع لوح يبنلا ءايعشأ مهآر ثيح (1 شأ) وه
 لك ءلم هدجم .(دونجلا) توؤابصلا بر سودق سودق سودق ' :نيلئاق
 ." ضرألا

 ليو " :لوقي ءايعشأ اوعمس امل كلذ عمو .حيبستلا وه ميفاراسلا لمع

 :ميفاراسلا نم دحاو راط ." نيتفشلا سجن ناسنإ ينأل َّ ܝܠܬ ينإ يل

¥ ( 



 :لاقو ءاي ذأ مف اهب سمو «حبذملا ىلع نم طقلمب اهذخأ دق ةرمج هديبو

 .' كتئيطخ نع رفكو .كمثإ عزتناف ,كيتفش تسم دق هذه نإ '

 ...طقس دق ميفاراسلا نم ادحاو نأ باتكلا يف دري مل

 نم حضاوو .رانلاب نودقتملا وأ (نوقرحملا) ميفاراس ةملك ىنعمف

 .ادبأ طقست ال ةبحملاو .يهلإلا بحلل نوزمري مهنأ مهمسا

 كر
 803: ناجم يرردقم

 نذإ ؛(؟ 4 :* ور) ' ةمعنلاب اناجم نيرربتم ' :لوقي باتكلا ماد ام

 !؟لمع يهو ةيدومعملاب هطبرن نذإ اذامل .يناجم صالخ وهف

 كلذ .ريربتلا اذهل انمث عفدن ال اننأ ينعت ' ناجم نيرربتم ' :ةرابع
 ةلاسرلا سفن يف درو امك ((¥¥ :1 ور) ' توم يه ةيطخلا ةرجأ " نأل

 .اناجم يأ ؛نمثلا اذه عفد نودب رربتن نحنو

 .ةليسولا امنإ ءنمثلا تسيل يهف ةيدومعملا امأ

 نأل .ناميإلاب صلخن اننإ تناتستوربلا ةوخألا لوقي امنيح كلذ لاثم

 مد كفس نودب ' :باتكلا لوقي امك ءريغ سيلو حيسملا مد وه ¿ܢܩܢܐ

51١١ 



 نيتليسولا نيتاه حيسملا ديسلا عمج دقو .( ¥ ¥ :1 بع) ' ةرفغم لصحت ال

 ١5: ١5(. رم) ' صلخ دمتعاو نمآ نم '

 حيسملا ديسلا امنإ ؛ةيدومعملاب صالخلا طبرن نيذلا نذإ نحن انسل

 كلتش ا ييورلا. .سرطب ةهيدقلا لاق املثم: ةوبييدقلا ܨ ابخيأ و ةؤسقت

 هلاثم يذلا ءءاملاب سفنأ ينامث يأ ءنوليلق صلخ هيف يذلا ' :حون

 .(¥ ) ܕ ¥ : : طب١) ' ةيدومعملا يأ نالا نحن انصلخي

 هتمحر ىضتقمب لب ..." :اضيأ لوسرلا سلوب سيدقلا لاق كلذكو

 .(5 :¥ يت) " سدقلا حورلا ديدجتو يناثلا داليملا لسغب انصلخ

 نم تام دق حيسملاو .كلهأ دمتعا مل اذإ لهو :لوقتو جتحت كلعلو

 !؟ىلجأ

 ةليسولا يف كلست نأ يغبني نكلو .كلجأ نم تام دق حيسملا نإ معن

 اهب لانت يتلا ةليسولا .كصالخل هسفن حيسملا ديسلا اهعضو يتلا

 ...اناجم حيسملا كل همدق يذلا صالخلا

 ؟ةبوت نودب الثم صلخت نأ نكمي له ءحيسملا مد نم مغرلا ىلعف

 .(2و'" : )¥ ول) ' نوكلهت كلذك مكعيمجف ءاوبوتت مل نإ " :حيسملا

 اهب رربت ةمزال ةيرورض ةليسو يه امنإ ءصالخلل انمث تسيل ةبوتلاو

 ماس اناجم اهب رربت ةمزال ةيرورض ةليسو ܐܝ يه ةيدومعملاو

 ءاملا نم دلوي ال دحأ ناك نإ ' :لاق دق هسفن حيسملا ديسلاو .حيسملا

 .(0 :* وي) ' هللا توكلم لخدي نأ ردقي ال ءحورلاو

 الا



 يذلا يناجملا ريربتلا لاونل ةمزالو ةيرورض ةليسو اضيأ ناميإلاو
 وسلا كيح

 .ةليسولاو نمثلا نيب قرفن نأ يغبني نذإ

 .هدحو حيسملا مد وه ريربتلا نمث

 .ةبوتلاو ةيدومعملاو ناميإلا يه ةمزاللا ةيرورضلا لئاسولاو

 موي يف ثالثلا طئاسولا هذه نيب لوسرلا سرطب سيدقلا طبر دقو
 ؟لمعن ىاذام اولأسو ؛مهبولق يف اوسخنو دوهيلا نمآ نأ دعب نيسمخلا

 :سيدقلا لوسرلا مهباجأف

 نارفغل حيسملا عوسي مسا ىلع مكنم دحاو لك دمتعيلو ءاوبوت '
 ثالشلا انه انمامأ .("8 :¥ عأ) " سدقلا حورلا ةيطع اولبقف ءاياطخلا

 ...ةيدومعمو «ةبوتو «حيسملا عوسي مسا ىلع ناميإ :طئاسو

 .انلجأل هدحو حيسملا

 .مدلا يأ ؛هنمث عفدن مل اننأل ءاناجم ريربتلا اذه لانن نحنو

 باع >(: 0 1: 1

 رمثو «؛ةبوتلل رمثو ناميإلل رمث وه يذلا ءرابلا لمعلا يف لخدن مث
 ةونبللو ديدجتلل رمثو «نوريملا رسب هانلن يذلا انيف سدقلا حورلا لمعل

 ...ةيدومعملا يف امهانلن نيذللا

 :ربلا اذه نع لوسرلا انحوي سيدقلا لوقيو

 دولوم وه ربلا لعفي نم لك نأ اوملعاف .ءوه راب هنأ متملع نإ '
 .(¥4 :¥ وي١) ' هنم

¥ ( ¥ 



 ريربتلا اذه كل مدقو .همد وه كريربتل انمث عفد دق حيسملا ديسلا نإ

 يف كلست نأ كيلع يقبو  ىرخأ ةرم نمثلا عفد نودب يأ - ܡܫ

 ...هسفن برلا اهددح يتلا طئاسولا

 ا

 «كيشلا اذه ةميق ضيقت كلبلا ىلإ بهذت مل كنأ ليغ .الثم ثاريمل ةجيتن

 ِكلست مل كنكلو .كحِلامَصَ دوجوم هنأ عم «غلبملا اذه ,نودب اعبط لظتس

 ..ةليسولا يف

 ريش ا ܕ نإ :ةثلاث َه 0

<> 
 ةيدوهيلا ةنايدلا لوح

 اذه لف ةكياد ادق ةيملاع“ ةليدأم ةناود ةيدوهبلا- نإ ضعبلا لوقي
 ؟ةيدوهيلا ةيدام تححص ةيحيسملا لهو ؟ريبعتلا

 امو .ةيدام اهنأب اهفصن نأ نكمي الف «ةيوامس ةنايد ةيدوهيلا تماد ام

 الف ءةاروتلا وه سدقم باتك يف هللا نم اهب ىحوم ةيدوهيلا دئاقع تماد

 ا ايكوم ܐܐܨ كلذ ناك | ܕ ؛ةيدام اهنأب هللا اياصو فصن نأ نكمي

¥ ( & 



 لوأ ميظعلا يبنلا ىسوم ىلإ ماهتإ رمألا اذه يف كلذكو .همسا كرابت هتاذ

 !؟ةيداملا ىلإ سانلا دوقي ناك له .ةبوتكم ةيهلإ ةعيرش ةيرشبلل مدق نم

 فيلأتل الاجم نوكي نأ نكمي «ةيدوهيلا ميلاعت يف دوجوملا ومسلا نإ
 نأ ىسنت ال كلذك .دعب اميف هنم ءازجأ مدقن نأ عيطتسنو «ةريثك بتك

 .هزومر ةفرعمب الإ همهف نكمي ال ميدقلا دهعلا رافسأ يف درو امم اريثك

 .دعب اهومهفي مل ؛ةيدوهيلا ميلاعت نودقتني نيذلا ضعب نإ

 ةيدوهيلا ةنايدلا ܢܦ ܝܒ ܕ ܕ «ءيش ةيداملاب دوهيلا ةيدوهيلا ܢܦܝܩ ܕ

 ءاهعضاو هللا سمي اهسمي ام :هللا نم يهف ةنايدلا امأ .رشب يأك ءاوفرحني

 اضيأ سميو .هللا دنع نم اهب ءاج يذلا ىسوم ميظعلا لوسرلا سميو
 ...سانلل ارونو (ܟ ܠܬ هللا اهب ܨܥ يتلاو «ةيدوهيلا توتحا يتلا «ةاروتلا

 !؟تايداملا ىلإ سانلا دوقت ةنايدب ايبن هللا لسري نأ لقعي فيكف

 ...امامت ةيداملا دض يه ةيدوهيلا يف روشعلا ةيصو نإ

 نم " رشعلا لك :؛برلل تالكتمملا روشع لك عفدب رمأت ةيدوهيلاف

 "مئكغلاو رقبلا رشع ' لكو ' رجشل ثلا رامثأو ضرألا بوبح
 نم جرخي يذلا كعرز لوصحم لك رشعت اريشعت " .(""9و”0٠ :¥¥ ال)

 ةطنحلا اضيأ رشعي ناكو (¥¥ :) £ ثنت) " ةنسب ةنس لقحلا

 "ل 7 ثت)

 .روكبلا عفدب ةيدوهيلا رمأت ءروشعلا ىلإ ةفاضإلاب

 ءراجشألا ل 11 وأ «سانلا جاتن ءاوس «جاتنإ وأ اهب دوصقملاو

 سانلا نم ...محر حتاف لك .ءركب لك يل سدق " :برلا لوقيف
 .(¥ ١7: رخ) ' يل هنإ مئاهبلاو

 ¥ ) ܘ



 ركب لك ناكو ؛برلل ناك مانغألاو يشاوملا جاتن نم دلوي ام لوأ

 طبسب راكبألا ءالؤه لدبتسا نأ ىلإ ءبرلا ةمدخل مدقي سانلا نم ركذ
 .نييوداللا

 تيب ىلإ هرضحت كضرأ راكبأ لوأ ' :ةيدوهيلا ةعيرشلا لوقت كلذك

 برلل اهمدقي هدصحي ديصح لوأ ةمدخ () 4 :7”:رخ) ' كهلإ برلا

 فوصلا نم همنغ زازج لوأو ܝܢ )ܠ ܕ «ةطنحلا لوأ كلذك ٠١( ;¥¥ ال)

 اذه ةروكابلا مويو ٠١( : ) ܘ دع) ةنيجع لوأو (5 :1 ثت) برلل يه

 6 ا

 برلل هلك (ةعبارلا ةنسلا) هحرطت ةنس لوأ رمث ناكف ءراجشألا امأ

 .ةيلاتلا ةنسلا رمث نم لكأي اهبحاص .(¥& :)4 ال)

 !؟ةيدام ةنايد تامس نم وه بيجعلا ءاطعلا اذه له

 :ءروذن نم ناسنإلا همدقي ام ءروكبلاو روشعلا ىلإ ءاذه ىلإ فاضي
 .() ¥ : )¥ ثت) ...لفاون نمو

 :برلا لوق ؛ةيدوهيلا ةعيرشلا يف ةليمجلا ةيناسنإلا تاسمللا نمو
 .كدابصح نيف كبقح اياوز.لمكت ال ,مكضرأ ديصح نودصمت امدنعو '

 كلذل ”7:-١١(. ال) ” هكرتت بيرغلاو نيكسملل طقتلت ال كديصح طاقلو

 .نيداصحلا ءارو نم اقزر نوطقتلب ءارقلا ناك

 هقلطت ءتاونس تس كمدخي يذلا ؛كلامب يرتشملا دبعلا نأب رمأت تناك

 .() ¥ ;) ܘ ثت ثت) ةعباسلا ةنسلا يف ارح

 .تاقرحملاو حئابذلا ميدقت :ةيدوهيلا يف اضيأ ةيداملا دضو

١ ( | 



 ةحاادفب روعشلاو ,ةرفغملا لاونلو ܢ )ܠ بلق ءاضرإل تناك اهلكو

 ناك ام «مثإلا حئابذو «ةيطخلا حئابذو «تاقرحملاك حئابذلا ضعبو

 اريكفت اذه ܐܒ ܙ نكمي الو..قالطإلا ىلع اثيش اهنم لوانتي اهمدقم

 ...ةيحور زومر هل ءيدام ءيشب ةيحضتلاو

 يتلا ؛ةيونسلاو ةيعوبسألا ؛ةريثكلا تابسانملا ءاضيأ ةيداملا دضو
 ...برلل ةسدقم امايأ ءاهيف لمع ال تالطع تناك

 تن ܒ ܒܒ هيف لمعت 8 * :تنيبلا نييدقن «ىتعلا ,اناصولا تلكشن

 كليزنو .كمئاهب لكو كرامحو كروشو .كتمأو كدبعو «كتنباو كنباو
 ادبع تنك كنأ ركذاو ؛كلثم كتمأو كدبع حيرتسي يكل ,كباوبأ يف يذلا

 .() £ : ܘ ثت) ' رصم ضرأ يف

 امون نيرشع. نم ةيزآ ةسدقم 7 دايغألا ) اذه 9
 يف انحرش امك ܢܨܒ ܠܐ لمعلا ىوس ءاهيف نولمعي ال لامعألا نم المع

 .(١؟) حاحصإ نييواللا رفس

 ̀ 1 ܣ ءاموي 1 تناك ` ةيدووبلا تناك ولو
 .امامت ةنسلا سمخ يأ «لمع الب

 ريمازم ىمسي ام ءريمازملاو تاولصلاب اضيأ ناك «هللا تيب ىلإ بارتقالا

 .عماجملا يف ةمظتنم تاءارق ىلع ةعزوم ةاروتلا تناكو . ܪܧܐ ܝ ܝܟܘ

 .ليوط عوضوم اذهف ء.اهميلاعت يف ةيدوهيلا ةيناحور امأ
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 ع
 نيدقارلا ىلع ةالصلا

 ؟تاومسلا توكلم لخدي .هتئيطخ يف يحيسم ناسنإ تام اذإ له

 تام له ملعن ال نحنو .ءتيملا ىلع ةالصلا ةدئاف امف نذإ ...ال اعبط
 ؟ابئات تام مأ هاياطخب

 هعفنت الو ؛هيلع يلصن نأ زوجي ال ؛هتئيطخ يف تومي يذلا

 لجأل سيل .توملل ةيطخ دجوت ' :لوسرلا انحوي انملعم لاق دقو «ةالصلا
 .() 1 : ܘ وي١) ° بلطي نأ لوقأ هذه

 يلصت اال ؛تامف عقوو .هقرسيل تيب ريساوم ىلع صل دعص نإف

 يه هوتل اهلتقو ءلعفلا تاذ يف هتجوز لجر طبض نإو .ةسينكلا هيلع

 يف تاردخملل نوبرهم لخد نإو .ةسينكلا امهيلع يلصت ال ءاهعم ينازلاو
 مهيلع يلصت ال «لاتقلا اذه يف مهضعب تامو ؛ةطرشلا لاجر عم لاتق

 هيلع يلصت ال «ةدارإلاو لقعلا كلامتم وهو صخش رحتنا نإو .ةسينكلا
 : .ةسينكلا

 .ةيطخ ةلاح يف تام تيملا نأ نم ةدكأتم ةسينكلا تناك نإ نذإ

 .هيلع يلصت نأ نكمي ال

¥ ( ̂  



 ملاعلا قرافي يكل لقألا ىلع «.هيلع يلصت اهنإف .؛كلذ ريغ يف امأ

 ةمحرل كرتي مث ...ءيش يف اهنم طوبرم ريغ .؛ةسينكلا نم للاحم وهو

 .تايفخلا فراعلاو بولقلا صحافلا

 لحلا ناطلسب انتهج نم للاحم ناسنإلا اذه :هلل لوقت ةسينكلا نأكو

 اذه دعب كرثت ( 11 : ¥ ܀ ܕܸ {) 4 : )4 ىتم) انل هحنم يذلا طبرلاو

 نم هبكترا ام ةرفغمل ءلقتنملا لجأ نم يلصت ةسينكلا نإف كلذك

 تسيل ةيطخ ئطخي هاخأ دحأ ىأر نإ " :لوسرلا لاق اذه لثم يفو

 ܕܚ لك ...توملل سيل نونطخي نيذلل .ةايح هيطعيف بلطي .توملل
 .(7١وا5١ :5هاوي١) ' توملل تسيل ةيطخ دجوتو .ةيطخ

 ؟توملل تسيل يتلا ةيطخلا هذه يه امف

 ةيدارإلا ريغ ةيطخلا وأ لهجلا ةيطخ لثم «.ةلماكلا ريغ ةيطخلا اهنإ

 .تاوهسلا وأ ةرتتسملا اياطخلا وأ

 انل حفصاو .ءرفغاو لح ' :لوقنو تاسيدقت ةشثالثلا يف يلصن اننإ

 ءانتدارإ ريغب اهانعنص يتلاو ءانتادارإب اهانعنص يتلا انتائيس نع هللا اي

 .' ةرهاظلاو ةيفخلا .ةفرعم ريغب اهانلعف يتلاو .ةفرعمب اهانلعف يتلا

 ىلإ جاتحتو «ةرفغم ىلإ جاتحتو «هللا اياصول رسك اهنأل) اياطخ اهلك

 اهفرعي نكي مل يتلا ءوهسلا اياطخ نأ ىرن «ميدقلا دهعلا يفو

 . (¥ ¥ ܕ ¥ ܕ £ ܕ ) * ܕ¥ : £ ال)
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 .ةيدارإلا ريغ اياطخلاو ءوهسلا اياطخو .هذه لهجلا اياطخ نع

 برلا اهرفغيل ةسينكلا يلصت «ةسينكلا يلصت .ةفورعملا ريغ اياطخلاو

 .نيلقتنملل

 نم ءاهب رعشي نم تاوفهلا ' :(18) رومزملا يف لوقي لترملا نإ
 ܨܝ ܕ ؛ةرتتسملا اياطخلا هذه نع ' ينرهط بر اي ةرتتسملا اياطخلا

 .ةرفغملا هل ةسينكلا بلطت ءاهب رعشي ال

 ܡ

 ܝ هل يلطتو لحل هجنمت ةيبينكلا رق و اخياكلك لك

 .نيلقتنملا ىلع

 هنأل .ةمحرلا نم عونب نيلقتنملا لجأل يلصت ةسينكلا نأ مث

 هذهو) ضرألا ىلع ادحاو اموي هتايح تناك ولو ؛ةيطخ الب دحأ دجوب ال

 .(نيلقتنملا ىلع ةالصلا نم ءزج ةرابعلا

 بر اي بر اي ادصار ماثآلل تنك نإ ' :رومزملا يف لوقي دواد نإ

 لخدت ال ' :اضيأ لوقيو ١١559(. زم) " ةرفغملا كدنع نم نأل !؟تبني نم

 نإف )£ )ܘ) ' يح يأ كمادق ىكزتي نل هنإف ءكدبع عم ةمكاحملا يف

 اننإف «نارفغ الب ديس الو «ةيطخ الب دبع سيلأ ناك نإو ءاذكه رمألا ناك
 اذه يف اونكسو ءادسج اوسبل ءرشبك " «نيلقتنملا لجأ نم يلصن

 .."ملاعلا

 .ةرفغملا بلطن ...هدحو هلل حالصلا نأل ءلكلا لجأل يلصن اننإ

 يف ولو .بات دق نوكي امبر ناسنإ يأ نأ نيرعاش «هلل رمألا كرتنو

 ذإ ,مهلجأل يلصن ال اننإف «ةبوت نود ؛مهتيطخ يف اوتام نيذلا امأ

 .هلدع دضو هللا حالص دض ةلاحلا هذه يف انتالص نوكت
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 هله
 ؟ ناطيشلاو رارشألل ةيدبأ دجوت له

 تسبل ةيدبألا نأو .هدحو هللا تافص نم ةفص ةيدبألا نأ تعمس

 ناطيشلا حبصأل .سيلبإلو رارشأللو رشلل ةيدبألا تناك ول ܢ .رارشألل
 !رشلل هلإو ءريخلل هلإ :نيهلإ دوجوب نولوقي نم انهباشلو ءاهلإ

 ؟عوضوملا اذه يف ةسينكلا يأر امف

 .هدحو هللاب ةصاخلا ةفصلا يه - ةيدبألا تسيلو . ةيلزألا

 تانئاكلا لكف .يلزأ رخآ نئاك دجوي الو .هل ةيادب ¥ يأ «يلزألا هللا

 .ةيادبلا هذه لبق ةدوجوم نكت ملو «ةيادب اهل يلاتلابو .ةقولخم ىرخألا

 .ةدوجوم اهيف نكت مل تقو رم هنأل :ةرورضلاب ةدوجوم ريغ يهف نذإ
 .ةيلزأ ريغ يه نذإ ةقولخم تماد امو

 .هتاقولخم نم ديدعلل هللا اهبهو دقف «ةيدبألا امأ

 راربألا :اذه يف ىواستي :؛ةدلاخ سفنب ناسنإلا قلخ اذكهو

 ...رارشألاو

 نأ نم مغرلا ىلع ناسنإ وهف «؛هلإ ناسنإلا نأ ينعي ال دولخلا اذهو

 .هدحو هللا تافص نم ةيدبألا تناك ولو .ةيدبألا ةايحلاب هيلع معنأ هللا

 ناسنإلا نأل ؛:ةيدبألا ةايحلاب ناسنإ عتمتي نأ ليحتسملا نم حبصأل

 ¥ ¥ ܙ



 «.ريصملا عون فالتخا عم ܘ | ܨܝܚ ىلع رارشأللو ءراربألل ةيدبألاو

 .ةنونيدلا موي نع باتكلا لوقي كلذ يفو

 ' ةيدبأ ةايبح ىلإ راربألاو ءيدبأ باذع ىلإ ءالؤه يضميف '

 .( 14118 ىتف)

 نمو .ةهج نم باتكلا فلاخت ءرارشألل ةيدبألا هذهب نمؤن ال انك نإو
 رارشألا»#باليزنؤوتسوو ةرخذلا "ثسنفدألا“ مزيبتبتملا ةعدب هباشت ئدزخأ+ةيجب

 :ءانفلاوةمدعلا اذهقيالفح

 .هتكئالمو ناطيشلل اضيأ يه ةبذعملا ةيدبألا هذهو

 نيذلل ًاضيأ لوقي مث ' :ةنونيدلا موي يف برلا نع باتكلا لوقي ذإ
 سيلبإل ةدعملا ةيدبألا رانلا ىلإ .نيعالم اي ينع اوبهذا :راسيلا نع

 .(£) :35 ىتم) "...هتكئالمو

 .مهلضي ناك يذلا سيلبإو " :ناطيشلا ةبوقع نع ايؤرلا رفس لوقيو

 نوبذعيسو «باذكلا يبنلاو شحولا ثيح .تيربكلاو رانلا ةريحب يف حرط

 ٠١: ٠١(. ؤر) ' نيدبالا دبأ ىلإ اليلو اراهن

 نأ ينعت «؛ةيدبألا رانلا :ةرابع كلذكو " نيدبالا دبألا ىلإ ' :ةرابعو

 .باذع يف نكلو ةيدبألا يف نوشيعيس ءرارشألا سانلاو ناطيشلا

 .تستنفدألا نييتبسلاو هوهي دوهش عدب نم وهف كلذ راكنإ امأ
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 كدر
 ؟ صالخلاو قلخلا يف هللا جاتحي له

 .هب قلخيل حيسملا ىلإ قلخلا يف جاتحي هللا له :لوقي ادقان تعمس

 .(" ١: وي) " ناك امم نكي مل هريغبو ناك هب ءيش لك ° لاقيو

 ؟ملاعلا هب صلخيل صالخلا يف هيلإ جاتحي لهو
 ؟زجعلاب هلل فصو اذه يف له

 !! ًازجاع ربتعال ؛هريغ ىلإ جاتحا دق هللا ناك ول

 .هريغ ىلإ جاتحي نأ نع هزنت ܪܝܚ كرابت هنكلو

 يذلا ءسوغوللا وأ ةملكلا مونقأب ؛هتملكب ءيش لك قلخ «قلخلا يفف

 مدآ قلخ لبقو ءدسجتلا لبق ...لقاعلا هللا قطن وأ ؛قطانلا هللا لقع وه

 .هلك نوكلاو ءاوحو

 دق نوكي ال .هتملكب وأ .هتمكحب وأ َّ ܀ܠܵܦܧܸܢ لكلا قلخ دق هللا ماد امو

 .4هب قلخيل هريغ ىلإ جاتحا

 هللا نأ وأ ءملاعلا قلخ دق هللا لقع نأ وأ «ملاعلا قلخ هللا نإ ةرابعف

 .هلقعب ملاعلا قلخ

 .صالخلا ىلإ ةبسنلاب
 ¥ ¥ܫ



 .هريغ ىلإ جاتحي نأ نود «ملاعلا صلخ يذلا وه هللاف

 .دسجتلا يهف .دقانلا اذه ىلإ ةبسنلاب ةيقيقحلا ةلكشملا امأ

 .دقنلا عوضوم وه سيلو «نآالا هلاجم سيل .ليوط عوضوم دسجتلاو
 ةباجإلاو .زجع ريغلا ىلإ جايتحالاو ؛هريغ ىلإ جاتحا هللا نأ دقنلا ةهجو

 وهف .ءادفلا وأ قلخلا يف ءاوس هريغ ىلإ جاتحا هنأ ثدحي مل هللا نأ يه

 ...لكلا ىدف يذلا وهو ؛لكلا قلخ يذلا

6 
 سدقلا حورلاب لسرلا ةقالع

 نوكي ساسألا اذه ىلعو ؟سدقلا حورلاب ديؤم وه لوسر لك له
 ؟سدقلا حورلاب هتقالع يف لسرلا يقاب لثم حيسملا ديسلا

 يف درو امك  سدقلا حورلا نأل ءسدقلا حورلاب ةقالع مهل لسرلا

 .ءايبنألا يف قطانلا وه  ناميإلا نوناق

 سدقلا حورلاب هتقالع نأب عيمجلا نع زيمتي حيسملا ديسلا نكلو
 ...واست ةقالعو ؛ةيلزأ ةقالعو ؛ةيمونقأ ةقالع

11 



 ...اذكه لوسر دجوي الو «لزألا ذنم يه «نمزلا لبقو

 ناتبات امهالكو .؛هيف تباث سدقلا حورلاو ءسدقلا حورلا يف تباث وه
 .لكلا نع فلتخي اذه يفو ...ةعيبطلا سفن ءرهوجلا يف

 يف مهيلع لحف «نيسيدقلا هذيمالتل سدقلا حورلا لسرأ يذلا وه هنأ مث

 هنإ لوقي نأ لوسر عيطتسي الو .ةنسلأب ملكتلا مهحنمو نيسمخلا مويلا

 .سدقلا حورلا لسرأ

00 
 ؟ تاذبنلا زيمأ فيك

® 
 ءادفلا نع اهتيبلاغ .يظع و يحور مالك اهيف تاذبنلا ضعب ينلصت

 نأب املع ؟ال مأ ةيسكذوثرأ يه لهو ܝܪܝܢ هذه زيمأ فيك .صالخلاو

 .ةيسكذوثرأ ةئيه وأ ةيعمج نم ةرداص اهنأ اهيلع بوتكم تاذبنلا ضعب

 .يفكي ال ةيسكذوثرأ ةئيه وأ مسا درجم

 هنأ يعدي ضعبلاو .يسكذوثرأ مسا ءارو مهميلاعت نوفخب نوريثتكف

 :ةيسكذوثرألا ريغ ܢܒ يف اريثك هتءارق ببسب هنكلو .يسكذوثرأ

 هتلخد ؛ةيسكذوثرأ ريغ تاقادصب هطابترا وأ ءتاعامتجا هروضح ببسبو

 .اهرشني وهف كلذ عمو «ةسينكلا ةديقعو ناميإ عم اقلطم قفتت ال راكفأ

 ¥ ܘ



 .هرهظت هتغل ءميمصلا يسكذوثرألا نأ عقاولا يف ؟زيمت فيك نذإ

 :يتآلا لوقن «تاذبنلا هذه ضعب ىلع انعالطإ بسح نكلو

 .هحرشت يحور ميلعت لك يف ؛ةيسكذوثرألا ريغ تاذبنلا ابلاغ
 .تونهكلاو ءرارسألاو .ةسينكلا مسأ ىشاحتت

 ةيصخشلا ةقالعلا ىلع زكرت تاذبنلا لك نأ الإ «ةيدبألا وأ ءصالخلا

 .تونهكلاو رارسألاو ةسينكلا لمع نود ء«هللاب

 :وهو ءرركتم عوضوم لوح ثيداحألا رودت ام ابلاغو

 يذلا ديحولا وهو كبحي هللا - صالخلل كتجاح  ةيدبألا ةيمهأ

 .اصلخم هلبقا .هل كبلق حتفا .هيلإ أجلأ .كصلخي

 .ةسينكلا وأ «لوانتلا وأ ؛ءفارتعالل ركذ الو

 ول امك ءارقلا ثدحت اهتيبلاغ يف تاذبنلا هذه نأ ىرخأ ةظحالمو

 مل مهنأك ءحيسملا مد نع مهثدحتف دعب ءادفلا اولاني ملو ءنيكلاه اوناك
 .نآلا ىتح هتيلعاف اولاني

 اوعتمت اهيف نيذلا لكو .سئانكلا باوبا ىلع تاذبنلا نوعزوي امنيب
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 هله
 حيسملا توهال لوح

 ؟حيسملا توهال ركذت سدقملا باتكلا يف ةحيرص تايبآ دجوت له

 ايش شب دا ان

 :اهنيب نم ركذن «ةريثك تايآ دجوت «معن

 .دسجلا بسح حيسملا مهنمو ..." :دوهيلا نع لوسرلا سلوب لوق

 .(5 :4 ور) ° نيمآ دبألا ىلإ اكرابم اهلإ لكلا ىلع نئاكلا

 :اهيف درو ذإ اهي ܒ > ܝ 3

 ' هللا ةملكلا ناكو 4َّܝܠܠ) دنع ناك ةملكلاو ؛ةملكلا ناك ءدبلا يف '

 .(" ١: وي) ° ناك امم ءيش نكي مل هريغبو ناك هب ءيش

 هتلاسر يف لوسرلا سلوب لوقي هدسجتو حيسملا ديسلا توهال نعو

 يف رهظ هللا ءىوقتلا رس وه ميظع عامجإلابو ' :سواثوميت ىلإ ىلوألا
 ١5(. 3 وي١) ' دسجلا

 لهأ ىلإ لوسرلا سلوب لوقي هلإك حيسملا همدق يذلا ءادفلا اذه نعو

 سدقلا حورلا مكماقأ يتلا ةيعرلا عيمجلو مكسفنأل نذإ اوزرتحا " :سسفأ

 (¥^ : ¥. عأ) ' همدب اهانتقا يتلا هللا ةسينك اوعرتل .ةفقاسأ اهيف
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 كني دادس قخأ لثأ الزول هندي ةنيتكلا ( فقررفللا نأ انكمم ناك اه اغبطظو
 .بيلصلا ىلع همد

 هعبصأ عضو امل ؛حيسملا توهالب لوسرلا اموت سيدقلا فرتعا دقلو

 ١8(. : ܥ وي) ° يهلإو يبر ° :هل لاقو همايق دعب هحورج ىلع
 اخبوم هل لاقو .هتوهالل ناميإلا اذه اموت نم حيسملا ديسلا لاق دقو

 .' اوري ملو اونمآ نيذلل ىبوط .تنمآ اموت اي ينتيأر كنأل ' :هكوكش

 .(١؟ ١: ىتم) ' انعم هللا هريسفت يذلا ءليئونامع

 :ةيآ هسفن مكيطعي ديسلا نكلو ءايعشأ يبنلا لوقل امامتإ اذه ناكو

 دقل ١(« £ :¥ شأ) ' ليئونامع همسا وعدتو .انبا دلتو لبحت ءارذعلا اه '

 ...ءارذعلا نم هداليمب سانلل ةيآ هسفن هللا راص

 .حيسملل هللا تافص لك بسنت يتلا تايآلا رثكأ امو

 ؟ بكاوكلا ىلع ةايح دجوت له

 امف ." ىرخألا بكاوكلا ىلع ةايح كانه له ' ةلأسمب ءاملعلا متهي

 دوجو دعب اميف ملعلا تبثأ ذإو ...؟عوضوملا اذه نم حيسملا فقوم

 ؟نيدلا ىلع اذه رثؤي لهف «ةايح
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 تبث ءاوسف .الب وأ معنب هل ضرعتي مل عوضوملا اذه كرت دق نيدلا

 ىلع رثؤي ال اذه نإف .ءاهدوجو مدع تبث نأ .بكاوكلا ىلع ةايح دوجو
 .ءيشب نيدلا

 لب «ملع باتك وأ ؛كلف باتك نوكي نأ هب دصقي مل سدقملا باتكلا نإ

 خيرات نم اهب قلعتي ام لكو ءصالخلا ةصق يكحي «ءصالخلل ةراشب وه

 ...توهال نمو اياصو نمو

 انل رينت اهنأ يفيك ءانصالخب هل ةقالع ال اهيف ام نإف ءبكاوكلا امأ

 نوئيضي مهنإو ءاهب راربألا هيسيدق هللا هبش دقو ءانل هللا نم ةمعنك «ليللاب
 , بكا ركلاك

 ءدجوي مل نإو .اذه ضراعي ام باتكلا يف سيلف ةايح اهيف تدجو نإ

05 
 ةيآب لاؤسلا ىلع درلا

 ةديقعلا يف ةلئسأ دجوت .ءتستنفدألا نييتبسلل (ملكتي هللا) باتك يف

 .سدقملا باتكلا نم ةيآ هباوج لاؤس لك «ناميإلاو

 هضفرت ًانيعم ًاميلعت مدقت ءانيلإ لصت يتلا تاذبنلا ضعب كلذكو
 ميلعتلا هنومسي كلذلو .ليجنإلا نه ةفأ هتبثت ميلعت لك كلذ عمو .ةسينكلا

 .يباتكلا قحلاو يليجنإلا

+¥ 4 



 ܢ

 ؟ةيآب ةديقعلا نوتبثي امنيب ءكئلوأو ءالؤه قدصن ال اذاملف

 امنإ ءيباتكلا قحلا مدقت الو .يفكت ال ءباتكلا نم ةدحاو ةيآ نإ

 .عوضوملا اذهب ةقلعتملا باتكلا تايآل عيمجت همدقي

 .هتابثإل عوضوملا اذه يف ةلثمأ كل برضأسو

 ناسنإلا ويصيب »فيكو.هللا نم ةدالولا نع ܦܠܚ اناسنإ نأ نضرفنل ١>

 ' هنم دولوم ربلا عنصي نم لك نأ اوملعاف ءوه راب هنأ متملع نإ '
 ءايباتك اميلعت مدقن نأ ءاهدحو ةيآلا هذهب نكمي له .(591 :7ويا١)

 ءربلا لامعأ لمعي نأ قيرط نع هللا نم دلوي ناسنإلا نأ هتصالخ

 [ةةيدومعملا و نامرإلا اقناع ' ركذت نأ نرد

 لك لوقت ةيحيسملا £ 5% :لكو.:كش لي الك

 :لثم «هللا نم ةدالولاب ةصاخلا ىرخألا

 توكلم لخدي نأ ردقي ال ء.حورلاو ءاملا نم دلوي ال دحأ ناك نإ '
 .(5 0 وي) " هللا

 .(5 :* سطيت) '...يناثلا داليملا لسغب انصلخ هتمحر ىضتقمب لب '

 ١: ١7(. عي) ' قحلا ةملكب اندلوف ءاش '

 نأ عيطتستأ .هللا نم ةلوبقملا ةنايدلا يه ام كلأس اناسنإ نأ ضرفنل ١-

 :لوسرلا بوقعي لوق مامأ طقف هعضت
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 ىماتيلا داقتفا :هذه يه بالا هللا دنع ةيقنلا ةرهاطلا ةنايدلا '

 ' ملاعلا نم سند الب هسفن ناسنإلا ظفحو .مهتقيض يف لمارألاو

 "ان 4 عي)

 نع ءيش يأ ةيآلا هذه ركذت مل امنيب ءايباتك اميلعت اذه نوكيأ

 !؟ناميإلا

 لماكتيل تايآلا يقاب همامأ عضن امنإ!مالكلا اذه لبقت فئاوطلا الو
 .يباتكلا قحلا

 ةاييحلا | رملا ني 55305: نقلل نا ناسا نأ: 5:7

 :لوسرلا لوقب هبيجت نأ عيطتستأ ؟ةيدبألا

 ' ةوخألا بحن اننأل ,:ةايحلا ىلإ توملا نم انلقتنا اننأ نحن '

 ١(. £ 1(. وي١)

 مدب ءادفلاو ةرافكلل ركذ نود !؟يباتكلا قحلا وه اذه نوكي لهو

 .ةيدومعملاو ةبوتلل ركذ نودو «حيسملا

 تايآلا يقاب هراوج ىلإ عضن امنإ .مالكلا اذه لبقي دحأ دجوي ال

 :لثم ,.عوضوملاب ةصاخلا

 ' بيلصلاب هايإ ارمسم ...انيلع يذلا كصلا احم ذإ ءاياطخلا

 ء(ا١ ياك 11 نك

 × ܒܒܠ ؟صلخأ فيك لأست كنإ صالخلا غوضوم يف اضيأ لثملابو £
 :لوقت يتلا ةيآلا كمامأ

 صلكخت اذه تلعف نإ كناف .كلذ ىلع موادو ميلعتلاو كسفن ظحال '

 ١5(. :54 يت١) " اضيأ كنوعمسي نيذلاو كسفن

 ¥ ¥ ܙ



 هماقأ هللا نأ كبلقب تنمآو ءعوسي برلاب كمفب تفرتعا نإ كنأل '

 ;(9 1 ور) " تصلخ تاومألا نم

 :ةيالا هذه هراوج ىلإ اضيأ عئضؤت ال اذامل

 :اضيأو ١1( :%1 رم) " صلخ دمتعاو نمآ نم "

 سفنأ ينامث يأ ءنوليلق صلخ هيف يذلا ءىنبي كلفلا ناك ذإ '

 ' ةيدومعملا يأ ¿ܨܠ نحن انصلخي هلاثم يذلا .ءاملاب

 .يباتكلا قحلا لماكتي اذهبو

 :اباوج هل دجأ الو :ينريحي ًامئاد لاؤس هنإ

 !؟ىرخألا تايآلا راوج ىلإ تايآلا هذه نونلعي ال اذامل

 .لأسأ ينإ: !؟باتكلا .نمو.؟ليجنإلا نم اضيأ ئه تسيل

00 
 سدقلا حورلا لوح ةلئسأ

 داحتا " نيسمخلا موي يف ثدح هنأ ةرصنعلا نع باتك يف تأرق

 ةعيبطلا نوكت اذام ' هنأو ' ةيرشب ةعيبطو ةيهلإ ةعيبط نيب روظنم ريغ
 ىلإ راشأو حيسملا قبس يذلا تاذلاب يرسلا حيسملا دسج الإ ةيهلإلا
 ." هيف تابثلاو هب داحتالاو هلكأو هذخأ
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 ةرابع يف مكيأر امو ؟ةيهلإلا ةعيبطلاب داحتالا اذه يف مكيأر امف
 يهلإلا دسجتلا ةياغ ' ةرابعو ' رانلاب ةلعتشم ةقيلع مامأ نذإ نحن '
 ؟' حيسملل ام لك ةسينكلا تبتستكا "و ' نيسمخلا موي يف تلمك

 ثدحي نونمؤملا ناك نإف .(توسانلا يأ) ةيرشبلا ةعيبطلاب (توهاللا يأ)

 نذإ نوكي اذامف «ةيرشب ةعيبطب ةيهلإ ةعيبط داحتا) عضولا سفن مهل

 .حيسملا نأش نم لالقإلا امإ :حيسملا توهال ةبراحمل ناقيرط كانه

 .كلاؤس يف درو يذلا بولسألا اذهك (ناسنإلا هيلأتب)

 .رشبلا يقابك حيسملا نأ :ةدحاو نيتلاحلا يف ةلصحملاو

 ينعت (لك) ةملك نأل .حيسملل ام لك بستكت نأ نكمي ال ةسينكلاو

 .ةهولألا اهطعي مل هنكلو ܢܥ ةسينكلا ىطعأ حيسملا نإ .اضيأ هتوهال

 .رخآل هيطعي ال هدجمف

 .ةديدش ةقد ىلا رارمتساب جاتحت ةيتوهاللا تاريبعتلا نإ

 ءايبنألا ناكل ." رانلاب ةلعتشم ةقيلع " ىلإ لوحتي ناسنإلا ناك ولو
 .(" رخ) ىسوم لعف امك َّ ܠܠ توصل اوعمسيل عوشخ يف همامأ نوفقي

 دسجتلا هيف لمكي ملو .هلإ ىلإ نيسمخلا موي يف لوحتي مل ناسنإلا نإ
 ...هدحو حيسملل ناك يذلا يهلإلا

 ܫܫ



 ." يرسلا حيسملا دسج الإ ةيهلإلا ةقيرطلا نوكت اذامو ' :ةرابع امأ
 تناك نا امإو ءتوسانلا عيضي اهيف ؛ةيخاطوأ ةرابع نوكت نا امإ يهف
 !...توهال كانه سيلف نذإ ءدسجلا يه ةيهلإلا ةعيبطلا

 ؟ةسينكلا وه له ؟يرسلا حيسملا دسج وه ام مث

 .ةيهلإلا ةعيبطلا يه ةسينكلا نوكت نأ نكمي الف ءكلذ ناك نإ
 .هلكأو هذخأ ىلإ راشأ يذلا حيسملا دسج يه ةسينكلا نوكت نأ نكمي الو

 هذخأ يذلا دسجلا نيب طلخ انه «ةسينكلا لكأن ال يهلإلا سادقلا يف نحن

 .حيسملا دسج ىنعمب ةسينكلا نيبو ,ءارذعلا ܝ ديسلا

 برلا انرمأي يذلا ءايتسراخفألا رس يف دسجلا وه دسجلا اذه نأ مأ

 .ةيهلإلا ةعيبطلا وه دسجلا اذه سيلف ءاذكه رمألا ناك نإ ؟هلكأو هذخأب

 يذلا ييحملا دسجلا وه اذه ' :لوقن نحن !يخاطوأ ةركف ىلإ دوعنس الإو

 0 93: 3 0 تدرس نم ܟ 4
 .' هتوهال عم ادحاو هلعجو

 موي يف ثيدحلا له :وهو ريطخ لاؤس انمامأ زربي اضيأ انهو
 (نبالا) يناثلا مونقألا مأ (سدقلا حورلا) ثلاثلا مونقألا نع وه نيسمخلا
 رس نأش ام ؟.." يدسج وه اذه اولك اوذخ ' :لاقو ؛هلجأ نم دسجت يذلا

 ؟...ران ةنسلاك سدقلا حورلا لولح موي ؛ءنيسمخلا مويب ايتسراخفألا

 :يهو اهيلع قيلعتلا بجي طاقن ضعب كلاؤس يف ىقبت

 ثدحتي باتكلا ؟داحتا مأ لولح وه نيسمخلا موي يف ثدح يذلا له -أ

 نولانتس ' :حيسملا ديسلا لوقيو .سدقلا حورلا لولح نع كش الب
 .(^ :) عأ) " مكيلع سدقلا حورلا لح ىتم ةوق

 تناك مأ ؟يهلإلا دسجتلا ىلإ زمرت (رانلاب ةلعتشملا ةقيلعلا) تناك له-ب

 هتياغو هتعيبط يف يهلإلا دسجتلا لهو ؟نيسمخلا موي ىلإ زمرت
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 نأ ثيحب «نيسمخلا موي يف ديمالتلل ثدح ام سفن وه :هجئاتنو

 .' نيسمخلا موي يف اهتورذ تغلب دق نوكت يهلإلا دسجتلا ةياغ '

 :نيسمخلا موي يف رشبلا عم دسجت هل ثدح ثلاثلا مونقألا لهو -ج
 ؟تأرق امبسح مهب هداحتا وأ مهيلع هلولحب

 كدر
 ؟ ليئاربج كالملا وه سدقلا حورلا له

 اذه لهف ؛(ليئاربج) كالملا وه سدقلا حورلا نأ مهدحأ نم تعمس

 ؟حيحص اذه لهف (يبن) حور هنأ لوقي ضعبلاو ؟حيحص

 كالملا نأل .يبن وأ كالم حور سيلو «هللا حور وه سدقلا حورلا

 .دودحم ريغ ̄ ليجنإلا انملع امكف - سدقلا حورلا امأ .دودحم يبنلا وأ

 نأ نوملعت متسل مأ ' :باتكلا لاق امك ؛نينمؤملا عيمج يف لحي لهف
 نأ لقعي لهف .() 4 :% وك١) " مكيف يذلا سدقلا حورلل لكيه وه مكدسج

 !؟نينمؤملا فالآو تائم يف يأ نمؤم ناسنإ لك يف لحي ايبن وأ اكالم

 امب وأ فيك اومتهت ال ' :ءادهشلا نع ليجنإلا يف اضيأ ليقو
 متنأ متسل نأل .هب نوملكتت ام ةعاسلا كلت يف نوطعت مكنأل .نوملكتت

 ٠١: ٠١(. ىتم) ' مكيف ملكتي يذلا مكيبا حور لب نيملكتملا



 يف ءادهشلا فالآ هاوفأ يف ملكتي نأ يبن وأ كالمل ًانكمم ناك لهف
 سفن يف ةدعابتم ةريثك نكامأ يف نودهشتسي يحيسملا رصعلا ةيادب

 ؟تقولا

 ' هفرعي الو هاري ال هنأل هلبقي نأ ملاعلا عيطتسي ال يذلا قحلا حور

 هنأل ءيبن نع مالكلا اذه قبطني نأ نكمي ال اعبطو .(7١و7١ :15 وي)
 .هوفرعيو ܬܕ ܐܚ نأ نكمي سانلا نأ امك ءدبألا ىلإ سانلا عم ثكمي ال

 نينمؤملا عيمج عم ثكمي ال هنأل ءكالم ىلع قبطني نأ نكمي ال يلاتلابو

 .دودحم هنأل دبألا ىلإ

 نوكيو مكعم ثكام هنأل ,؛هنوفرعتف متنأ امأ " :هلوق باتكلا عباتيو

 عيمج عم ثكمي يذلا «يبنلا وأ كالملا اذه وه نمف 1١5: ١7(. وي) ' مكيف

 !؟دبألا ىلإ ,مهيف نوكيو سانلا

 حتفو ܗ ܢܟܝܠ( ميلعتلا سانلل مدق ؛حلاصلا ملعملا ناك حيسملا ديسلا

 .هميلعت نم اوتهبف «؛ئدابملا ىمسأ ىلإ مهناهذأو مهبولق

 .هليجل ةيحور ةدايق ةيأ وأ «ميلعت يأ باتكلا هل لجسي ملف ܕܪ امأ

 ناك حيسملاو .هل ةئطاخلا اهتدايق يف هتأرمال عضخ لب ؛هترسأل ىتح الو

 .سأرلا وه رارمتساب

 .هب نييدفملا هينبو مدآو «ءيدافلا وه حيسملا ناك اذكهو

 عسوأ رمألاف ةيتوهاللا ةيحانلا نم امأ «ةيتوسانلا ةيحانلا نم اذه لك

 .ةريثك ةلئسأ نمض لاؤسل ةرصتخم ةباجإ يف بتكي نأ نم

 ا



 ؟ رارسأ ةعبس اذامل

 لوق ܐܝܘ .تارملا نم ديدع سدقملا باتكلا يف ' رس ' ةملك تدرو
 ١5(. :* يت١) "دسجلا يف رهظ هللا .ىوقتلا رس وه ميظع ' لوسرلا

 ' هتثيشم رس "و ١5(. :5 فأ) ' ليجنإلا رس ' ةرابع لثمو
 ةادانملا اذاملف .ءكلذ ريغو .(7 :¥ ست") ' مثإلا رس "و ١: ١5(. فأ)

 ؟رارسأ ةعبسب

 .يسوماقلا ىنعملاب ال ذخّوت ,ءيسنكلا اهلامعتسا يف " رس ' ةملك نإ

 .اهارت ال «ةيرس ةيهلإ ةمعن نع ةرابع ةسينكلا رارسأ نم رس لكف

 نهاك اهعفري تاولص قيرط نع ؛«سدقلا حورلا نم ءايرس اهلانت كنكلو
 .رسلا ةدام يه ةنيعم ةدام دوجو عم ءصاخ سفطب يعرش
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 رس :باتكلا لوق لثم ءفورعم ءيش ىنعمب رس درجم سيلو

 ١: ١(. ܪ )) ° بكاوكلا ةعبسلا

 .تاولص .نهاك .ةيرس ةمعن :رومأ ةعبرأ رسلل طرتشي امنإ

 .رسلا ةدام .سّفطو

 ةديدجلا ةدال ولا وهو هاري ال رس ءيش دجوي الثم ةيدومعملا ىفف

 ' حيسملا سبلت " ةيدومعملا يف كنأ وأ (5 :* وي) حورلاو ءاملا نم



 | 1 ور) ܪܫܘ تومتو «حيسملا عم نفدت «ةيدومعملا يف هنأ 5

 نع «ناسنإلا يف سدقلا حورلا هلمعي ءيرس لمع يه معنلا هذه

 ...ءاملا يهف انه رسلا ةدام امأ .تارم ثالث ءاملا

 رس يفو «سدقلا حورلا لولح يه نوريملا رس يف ةيرسلا ةمعنلا
 زبخلا ليوحت ايتسراخفألا يفو ,حيسملا مدب اياطخلا وحم فارتعالا

 ...دحاو ىلإ نينثالا ليوحت جاوزلا يفو «همدو برلا دسج ىلإ رمخلاو
 .خلا

 تامولعملاب ةصاخلا رارسألاك ةيلقعلا ةفرعملاب صتخت ال رومأ يه

 .مالكلاب ةكردم ريغ ةيحور ةيناميإ رومأ يه امنإ

 اهل تمسرو ...ةعبسب ةسينكلا اهتددح ؛ةيرسلا ةيحورلا معِنلا هذه

 .رارسألا نم سيل ءىرخأ سوقطو تاولص دجوتو

 درجم «ةالص درجم يه امنإ ءارس تسيل «ىتوملا ىلع ةالصلا الثمف

 ...نيلقتنملا سوفنل ةمحر ةسينكلا ܛܢܦ بلطت «ةبلط

 تحت لخدت ال يتلا ١١( :)¥ ىتم) ' تاومسلا توكلم رارسأ " انهو

 .() ¥ :)¥ وك١) ' زغل يف " امك نآلا اهنم ريثك ىلإ رظنن يتلاو ءرصح

 اهلاني يتلا ةيرسلا معِنلا هذه نم تسيل اهنكلو .اهنيح يف هللا انل اهنلعيسو
 اهل حونمملا ناطلسلاب هل اهءاطعإ ةسينكلا سرامتو ءضرألا ىلع نمؤملا

 .هللا نم

 .رسو ءرس نيب ناسنإ طلخي نأل نذإ يعاد ال
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 ܕܫܢܐ هذهب ةصاخلا رارسألاو .ءيش ةفرعملاب ةصاخلا رارسألاف
 .رخآ ءيش
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 سانلا عيمجو رارسألا

 ؟سانلا عيمجل ةمزال ةعبسلا ةيسنكلا رارسألا له

 " صلخ دمتعاو نمآ نم ' هنأل ءدحأ لكل ةمزال ةيدومعملا

 .(5 :* وي) توكلملا ىلإ دحأ لخدي ال اهنودبو ١5( :) 1 رم)

 .(̂ عأ) نينمؤملا عيمجل هسرامت َّ ܐܝܚ ܠܐ ذنم ةسينكلا

 .ةيطخ الب دحأ سيلف لكلل مزال ةبوتلا رس كلذك

 نبا دسج اولكأت مل نإ " :برلا لوقي «لكلل مزال ايتسراخفألا رسو
 .( 07 ° 1 وي) ' مكيف ةايح ܟܠܐ سيلف َّ ܪܘܢ اوبرشتو ناسنإلا

 امنإ ؛ةنهك مهتماسر متت نيذلل طقف سيل ؛لكلل مزال تونهكلا رسو

 قيرط نع ةقباسلا رارسألا لك ܘܫܢ نولاني نيذلا نينمؤملا عيمجل اضيأ
 0 رارسألا مداخ " هيمسن يذلا تونهكلا رس



 نأ حضاولا نم هنأ عمف ؛ةجيزلا رس نع ملكتن نأ اننكمي لثملابو
 .نييلوتب نوشيعي ذإ مهسفنأل ةجيزلا رس ىلإ نوجاتحي ال سانلا ضعب
 .رسلا اذهل ةرمث مه ؛عمجأ ملاعلا يف نييلوتبلا لك كلذ عم نكلو

 عفتني نكل «لكلا اهسرامي ال هنأ عم .تونهكلا رسو ةجيزلا رس نذإ

 .لكك ةسينكلل نامزال امهف ؛لكلا امهب

 ؛ناسنإ هلني مل نإ هنأ ىنعمب ءىضرملل مزال ءىضرملا ةحسم رس
 .اعبط هصالخ ىلع اذه رثؤي ال

 ܥܨ
 ؟ رسلا متي زاجيإلا عم له

 يف متي دامعلاو .ًارصتخم ًاسادق ًانايحأو ءاليوط ًاسادق رضحن انايحأ
 ؟رسلا متي زاجيإلا عم لهف قئاقد يف وأ ةعاس

 قيود ملا ءام ةكربابه وه كيوتل | ويش زج ىلع وهف دامعلا ةهج نم
 دامع وهف يناثلا ءزجلا امأ .تقولا نم ةعاس ذخأي دق ليوط سقط وهو

 ...قئاقد عضب قرغتسي اذهو .لفطلا

 يده ولابق,!اهنج انكابب: ءالاو ىلعت ىلتطي دق نهاكلا نأ ثدحي يذلاو

 يف تمت دق ةيدومعملا نوريو ,ءسقطلا اذه نورضحي الف ؛نيدمعملا
 دق ءازاجيإ هنظت ام اذكهو .ةعاس نم رثكأ يف متتف اورضح اذإ امأ .قئاقد
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 تاموشرلا لثم «سيدقتلل ةيساسأ تاولص كانهف «سادقلا ةهج نم امأ

 امأ .ريخألا فارتعالاو ةمسقلاو سدقلا حورلا ءاعدتساو انل حيسملا دهعو

 ةصاخلا يه تسيلف ؛هتاءارقو نيظوعوملا سادقو عمجملاو الثم يشاوألا
 يف ةالص سدقأ يه يتلا سادقلا ةالص ةبسانمب لاقت اهنكلو ءرسلا سيدقتب
 .ةسينكلا

 رصتخي ناك «ةسينكلا ىلع موجهلا ءانثأ ءداهشتسالا نمز يفو
 راصتخا قيرط نع زاجيإلا نكمي كلذك .رسلاب لالخإ الو ܝܐ ܠܦ
 سوسوتت ال .ةالصلا حور قمعت اهنكلو ءرسلا سدقت ال ناحلألاف «ناحلألا

 ...رسلا مامتإ ةهج نم كشتو

 ةقه
 ايتسراخفألا رس يف لوحتلا تفو

 رس يف همدو برلا دسج ىلإ رمخلاو زبخلا لوحتي ىتم

 ؟ايتسراحفألا

 اهليوحت متي ايتسراخفألا رس يف رمخلاو زبخلا نأ ءابالا دحأل تأرق

 .اميدق رمألا ناك اذكه هنأو ءلمحلا ميدقت دنع ىلوألا تاموشرلا يف

 لبق سيلو ءسدقلا حورلا لولح دنع اهلوحت متي ةسدقملا رئارسلا
 .كلذ



 نهاكلا يلصي ذإ .(عمجملاو يشاوألا لبق) سدقلا حورلا لولح تقو

 نيبارقلا هذه ىلعو انيلع .ءسودقلا كحور لحيل ..." :لوقيو | ܝ

 ةنابرقلا مشريو ' كيسيدقل اسدق اهرهظيو اهلقنيو اهرهطيو ؛ةعوضوملا

 :لوقيو خرصي وهو تارم ثالث

 .* هل اسدقف ادشح ܠܦܠ زيخلا |

 ان سرا شا كلا هةؤاو ” اضيأ كردقي تعو اكلم قأكلا دنت

 : نمو نيلاحلا يف بعشلا حيصيو ܫ ܠ هدهعل انتيك

 .لمحلا ميدقت ءانثأ قباس لوحت مدع ىلع لدي اذهو

 حورلا لولح رس يف بلطي ناك ام ؛تلقتنا دق رئارسلا تناك ولف

 .اهلقني نأ سدقلا

 مشري ال ءرارسألا ليوحتل سدقلا حورلا لولح دعب هنأ اضيأ ظحالن
 .هفلخ رظني الو .«نهاكلا

 ءبعشلا مشري نهاك ناك - تاموشرلاو لمحلا ميدقت دعبو كلذ لبق

 هنإف  سدقلا حورلا لولح دنع - اهلوحت دعب امأ ءرمخلاو زبخلا مشريو
 هسأرب ينحني لب ." مكعيمجل مالسلا " :هلوق دنع ةصاخبو بعشلا مشري ال

 ...مشر نود

 مشرت «ءلوحتلا دعب رارسألا امنإ «ةينيصلا الو سأكلا مشري ال كلذك

 .اهبو اهنم

 وأ هديب مشري ال نكلو ءدسجلا مشري مدلابو ؛مدلا مشري دسجلاب هنأ يأ

 زكري لب .مهكرابي امل بعشلا ةيحان فلخلا ىلإ اقلطم تفتلي الو
 .اهنع لوحتي الو ةسدقملا رئارسلا يف هرصب
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 يف ةرشابم لمحلا ميدقت دعب رئارسلا لوحتب لوقلا نأ ودبي انه نم
 .ميلس ريغ ميلعت وه «ىلوألا تاموشرلا

 ميدقت نورضمحي اوناك نيظوعوملا نأ وه ءاميدق هظحالن يذلا نكلو

 لبق - سامش ناكو .نوفرصني مث ةظعلاو ليجنإلاو لئاسرلا ةءارقو لمحلا

 ءانهه ظوعوم فقي ال " :لوقي نيسيدقلا سادق لبق يأ نيرافسوربألا عفر
 سادقلا روضحل نولهؤي نيذلا نونمؤملا ىقبيو ءنمؤم ريغ فقي الو

 .(سديلوبأ نيناوقو ءلسرلا نيناوق رظنا)

 سقنطلا تايتوهالب ةيارد ىلإ جاتحت ءسوقطلا خيرات ةسارد نإ

 .تايتوهاللا عم خيراتلا ضقانتي الو .اضيأ اهتايناحورو

 تناك ءةسدقملا رئارسلا نأ خيراتلا لوقي نأ ليحتسملا نم كلذل

 سدقلا حورلا لولح لبق ؛«مدلاو دسجلا ىلإ رمخو زبخ نم اميدق لوحتت
 .لولحلا اذه ابلاط نهاكلا تاولصو ءاهيلغ
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 تويبلا يف ليدنقلا ةالص لوح

 ول ىتح ܕܝܠ( ءانثأ تويبلا يف ليدنقلا ةالص يلصن نأ زوجي له

 ؟ضيرم كانه نكي مل
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 اذه اودوعت دق بعشلا دارفأ نم ريثكو ةنهكلا ءابالا نأ ظحالملاف

 ؟هّواغلإ ܟܳܐ هؤاقبتسا حلاصلا نم له ءرمألا

 باوج
 ىضرملا لجأ نم ةالص -  ءيش لك لبقو ًالصأ - ليدنقلا ةالص

 ...ىرخأ ةريثك دئاوف اهل نكلو ءتيزلاب مهنهدو

 روخبلا عفرو «ةالصلاب تيبلل ةكرابمو «تيبلا يف ةالصلل عامتجا يه ١-

 ةالصو ليلحتلل هتءارق عم ؛تيبلل نهاكلا بألا نم ةرايزو .هيف

 .تيبلاب نم لكل ةكربلا

 .اهفدهو ةالصلا عون نع رظنلا ضغب دئاوف هذه لكو

 :؛ةيبرلا ةالصلا اهنم :ةريثك ىرخأ تاولص لمشت ليدنقلا ةالص- ١"

 مرش تأ ولصو.:نوصيلابرتك و هكضاسيدقت ”ةقالثلا و ”ةكشلا ةالضو

 .اهتدئاف اهل هذه لكو .هللا محارم بلطل ادج ةديدع

 عفر عم هلل مدقت يتلا ةريبكلا يشاوألا عيمج ليدنقلا ةالص لمشت -؟

 نمو «نيلقتنملا لجأ نمو ءىضرملا لجأ نم تاولص اهيفف :روخبلا
 ةسينكلا لجأ نم تاولصو ؛نيظوعوملا لجأ نمو «نيرفاسملا لجأ
 نم لك اذهلو خلا ...ةلودلا سيئرو نيبارقلا يمدقمو تاعامتجالاو

 .ابيصن اهيف هل دجي نأ دب ال ءاهرضحي

 79:7 ور 73570 150 ادعي 5 380 )05 > 7 )0
 بحاصل رفغو ءراشعلا اكزو «ةئطاخلا ةأرملا لبق يذلا هللا محارم

 هذه نم ديفتسي نأ دب ال ؛:ةحصلا ميلس ناك امهم ناسنإ يأو ...نيدلا

 بلقب اهعبات نإ «ةبوتلل هدوقت نأ دب الو ؛ةقحسنملا ةعشاخلا تاولصلا

 .حوتفم
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 ةاقتنم «ليجنإلا نم لوصف ةعبس لقألا ىلع لمشت ليدنقلا ةالص -ه

 .هتدئاف هل رمأ وه ܝܢܐ ܙܘ ةدع

 روخبلاك ؛ةسدقم سوقط نم تاولصلا هذه يف ܐܚܘ ىسنن ¥ ܕ - 1

 ىلإ ةبسنلاب ىتح هتدئاف هل كلذ لك «ناحلألاو ܝ̈ܢ ܐܠ ܕ ءعومشلاو

 .ةسينكلا نم ةعطق راص تيبلا نأ لكلا رعشيو «لافطألا

 اهو ةيح اسما ري 30 1 33:8: 5 ¬
 .حورلاو سفنلاب ةصاخ ىرخأ ضارمأ كانهو ءاهفرعن ال

 ܣ
 تاومسلا ددع

 لك " :باتكلا لوق بسح «تاومس ثالث ىوس دجوي ال هنأ تعمس

 !' لمكي ثولاثلاب ءيش

 باتكلا يف ةيآ كانه دجوت ال هنإ ةرابعلا هذه لسرمل لوقن نأ بحن

 لامكلاو ؛يملاع ريبعت درجم اذه !!' لمكي ثولاثلاب ءيش لك ' : لوقت

 كلذكو ءانايحأ لامكلل زمري ¥ مقرلا ًالثمف ." مقرلا ىلع ارصاق سيل

 .كلذ ريغو ٠« مقرلا



 ١5(, :"وي) يف تدروف ءهللا شرع يه يتلا ءامسلا امأ

 تاومسلا 6 ܝܒܝܢ مساب ريمازملا ئف تدروو ܀ ( ܐ £ ; ܘ ܢܝܘ

 يه ءامسلا هذهو .ةثلاثلا ءامسلا نم ىلعأ يه كش البو .(£ :) £¥ زم)

 رشبلا نم رخآ دحأ اهيلإ دعصي ملو ܘܠܥ حيسملا ديسلا اهيلإ دعص يتلا

 "ال 5 وي)

 ؟ ةسينكلا لوخد عيطتسي ناطيشلا له

 ناك نإو ؟ةنشدم يهو ةسينكلا ىلإ لخدي نأ عيطتسي ناطيشلا له
 ؟اهيف هللا حور نأ امك ؛ةكئالملاب ةءولمم ةسينكلاو كلذ فيكف ءانكمم

 هنأ ءموي تاذ ناكو " :باتكلا لوق ءقيدصلا بويأ ةصق يف ركذن اننإ

 لاقف .مهطسو يف اضيأ ناطيشلا ءاجو .برلا مامأ اولثميل هللا ونب ءاج

 دض ناطيشلا رمآتف .("وا ١: يأ) ' ...؟تئج نيأ نم ناطيشلل برلا

 هللا هيف .سدقم عضوم يف فقيو أرجتي نأ هنكمي ناطيشلاف نذإ

 .نينمؤملا دحأ رضي نأ لواحيل .هسفن

 نأ أرجتو «لبجلا ىلع حيسملا ديسلا ىلإ ءاج ناطيشلا نأ أرقنو

 ...اضيأ هبرجيل لكيهلا
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 ...برلا نم حامسب كش الب كلذ لك نكلو

 .ميدقلا دهعلا يف ةسدقم عضاوم يف ثدحت تناك اياطخ نع عمسنو

 هللا بضغ اهنع ببست امم «هينبا ةطساوب ؛ءنهاكلا يلاع مايأ يف

 ...ناطيشلا لخدتب اهنأ كش الو

 .نينمؤملا راكفأ تتشيل ةسينكلا ىلإ ناطيشلا لخدي دقو

 ةوقب هيلع نو ربصتنب دقو ...ةنم ܐܚܒܘ ܘ ܝ ܐܝܝܟ]ܐ نع ܟܬ ܠܫܢܢ كلو

 نأل ءعنمي ال اذهف «ةنشدم ةسينكلا نوك امأ .مهضعب فعضي دقو ؛ةالصلا

 لخدي دق كلذ عمو «نوريملاب حوسممو ءنشدم «هسفن نمؤملا ناسنإلا

 ...هبرجيل هركفو هبلق ىلإ ناطيشلا

 قاطن يف ةيرح اهنكلو ءلمعلا ةيرح ناطيشلا يطعي دق هللا نإ
 .ةنونيد اهلباقتو ءدودحم

 نأ ̀ ديقلاو .بلتصلا موي نم «ديقم ايلاح_ ناطيبشلا نأ لوقف كلذلو

 ىلع ثدح امك ' ناطيش اي بهذا ' :برلا اهيف لوقي تاقوأ كانه

 .سدسقلا حورلا لولح تقو لمتحي ال ناطيشلا نأ ينيقي يفو
 .يهلإلا سادقلا ءانثأ رارسألا ةلاحتساو

 نونمؤملاو .هل حمسي ال هللاو ؛ةسدقملا تاظحللا هذه لمتحي ال وه

 ؛ناطيشلا ركفل ةباجتسالاب اقلطم حمست ال ةيماس ةيحور ةلاح يف نونوكي

 :نساكلا و. را رسألا

 .اًقيقش نوكي .لمعيل ةسينكلا ناطيشلا لخد نإ ܐܝ



 امأو «ةسينكلا لخاد نونوكي نيذلا يف الإ ءاهيف الاجم هل دجي الو
 !...اهجراخف ܕܠ ܕܦܫ ܕ مهبولق

 :ةالآ ضلا ܠ تاقروأ ىبف ىزح 1 ܠ ناطيشلا ىقلي دقرو

 تلك امهم هجيراجي يبقبت كوكشلا نإف ءهللاب ًالصتم بلقلا ناك اذإ نكلو
 .الشاف ناطيشلا دوعيو ءاهتأطو
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 كمسلا لكأو موصلا

 ماوصلا ضعب يفو ةعمجلاو ءاعبرألا يموي يف كمسلا لكأن ال اذامل

 يموي يف كمسلا نولكأي اميدق اوناك مهنأ تعمس ينأب املع ؟ىرخألا

 ؟...ةعمجلاو ءاعبرألا

 .ةعمجلاو ءاعبرألا يموي يف كمسلا لكأي اميدق ضعبلا ناك نإ

 ةداع اهنأ وأ ءيسنكلا ميلعتلا مهف يف مهنم أطخ ناك اذه نأ كش الف
 ...اعم رمألا ثحنبلو .ضعبلا اهلقانت وأ اهثراوت ةئطاخ

 نعو ܟ ܕܟܠ نع هيف عنتمن ܐܠܠ ملعي امك يتابن موص وه انموص

 اهلكأ نذإ .موحل كامسألا نأ كش الو .يناويح ردصم نم ماعط لك

 لكأ مدع نم بجعتت ال كنأ يغبني اذكهو .موصلا عم اقلطم قفتي ال
 .ةعمجلاو ءاعبرألاك موصلا مايأ يف كمسلا

 !يتابن هنأ لوقن موص ءانثأ كمسلا لكأ نم اقح بجعتت نأ كل امنإ
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 3 وصألا يف كمسلا ܨ 3 ةماعلا ةدعاقلا

 00 ܡ

 ءاعبرألا يفو ريبكلا موصلا يف كمسلا لكأب حمسي ال نكلو

 .ىلوألا ةجردلا نم ماوصأ اهنأل ؛ةعمجلاو

 ديسلا اهماص ةسدقملا نوعبرألاف :ةيديس ماوصأ تقولا سفن يف يهو

 ركذتن ءاعبرألا مويو .همالآ عوبسأ وه ةخصبلا عوبسأو ءدجملا هل حيسملا

 ..هبلص هيف ركذتن ةعمجلا ميو ؛هيلع رمآتلا اهيف

 =÷ ادع ام ܝ ماي ܒܒ 7 ܝ ܣ

 ل ليهستلا لصي نأ ا حل ا دأل .عوبسألا

 ىوتسملا اذه

 ههزلا نم ܡܦ ًانول بجوتست ىركذلا هذه نإ !انسفنأ نع هفرنو !!ًاكمس

 ܕ

 ܐܐ ܐܐ ܐܢ

 :تارملا ىدحإ يف اضيأ ضعبلا لأس دقو

 .يديس ديع وهو ؛ةراشبلا ديع يف كمسلا لكؤي له

 موصلا يف امئاد يتأي (تاهمرب ¥%) ةراشبلا ديع نأ فورععملاو

 نم لاح يأب هرسك زوجي ال ريبكلا موصلا نأ يه ةباجإلاو .ريبكلا
 .يديس ديع ببسب ىتح لاوحألا



 .سفنلا طبض مدع ىلع ليلد ةبسانملا هذه يف موصلا رسك نأ امك

 كمسلا هيوهتسي مث «ريبكلا موصلا نم رهش نم رثكأ صخش موصي فيكف

 !؟ةراشبلا ديع يف ءموصلا ءانثأ

 !؟يهشلا ماعطلاو ةداملا ىوتسم قوف عافترالا نيأ

 كه
 ةيضرألا ةيبذاجلاو دوعصلا

 ؟ةيضرألا ةيبذاجلا نوناق ىلع ساد دق ,برلا دوعص يف له

 :نيتطقن ركذن لاؤسلا اذه ىلع باوجلل

 سيلو .ةعيبطلا اهل عضختل .هللا اهعضو دق ةيعيبطلا نيناوقلا نإ-١

 .اهل وه عضخيل
 نم يتلا :«ةيداملا رومألا هل عضخت .؛ةيضرألا ةيبذاجلا نوناق نإ-؟

 َّ ܨܪ ܐܚܘ دسجب دعصي مل .هدوعص يف هنإف حيسملا ديسلا ܐܘ ءضرألا

 .ةيضرألا ةيبذاجلل عضخي نأ نكمي ءيضرأ دسجب وأ

 دسج «يناحور دسج ءدجمم دسج وه .«دوعصلاو ةمايقلا دسج ؛هدسج
 ىلوألاب مكف ,.(20-47 : ) © وك١) اذكه موقنس نحن انك نإ هنأل .يئامس

 ءانعضاوت دسج لكش ريغيس ' هنإ انتهج نم هنع ليق يذلا «حيسملا ديسلا
 .(¥) :” يف) ' هدجم دسج هبش ىلع نوكيل

 ¥ ܘ



 هل ةقالع ال ءدعصو حيسملا ديسلا هب ماق يذلا ءدجمملا دسجلا اذه

 :وهو ماه لاؤس انمامأ فقيو انه .ةيضرألا ةيبذاجلا نوناقب نذإ

 ؟هدوعص يف ةزجعم كانه نكت مل نذإ له

 .ةيضرألا ةيبذاجلا دض تسيل اهنكلو .ةزجعم كانه تناك ܢܫ

 يناحور دسج ىلإ ܨ ܘܐܚܘܢ دسجلا لوحت يف يه ةزجعملا امنإ

 .قوف ىلإ دعصي نأ نكمي يوامس

 ةعيبطل اومس ناك امنإ «ةعيبطلا عم اضراعت دوعصلا نكي مل نذإ
 .ةعيبطلا هذهل يلجتلا نم اعون ناك .ءامسلا ىلإ دعص يذلا دسجلا

 انقلخ امدنع هلاثمو ههبش ىلع نوكن نأ برلا اناطعأ امكو

 ةمايقلا يف هلاثمو ههبش ىلع اضيأ نوكنس اذكه :(77و77 ١: كت)

 .دوعصلاو

 .دجملا يف هعم دعصنو ' هعم دجمتن " امنيح اذكه انل ثدحيس

 تقو يف ضرألا ىلع ءايحألا ." دجم يف " " ةوق يف " موقن امنيح
 ." ريخألا قوبلا دنع ءنيع ةفرط يف ܐܥܠ يف " نوريغتي فوس «ةمايقلا

 ءايحألا نحن مث ' .(25ود7” ١5: وك١) " توم مدع تئاملا اذه سبليو '

 .ءاوهلا يف برلا ةاقالمل بحسلا يف مهعم اعيمج فطخنس «نيقابلا

 .()¥ :4 ست١) ° برلا عم نيح لك يف نوكن اذكهو



 ¢0^܂
 ؟ بيلصلا اذامل

 ؟ىرخأ ةقيرطب تمي ملو ءبيلصلا قيرط نع حيسملا تام اذامل

 تاتيملا عنشأ برلا راتخاف ءاراع ربتعي بيلصلاب توملا ناك دق
 لوسرلا لوقي (؟ : \ ¥ بع) يف كلذلو .نامزلا كلذ يف اراع اهرثكأو
 .ىزخ بيلصلا يف نذإ ."يزخلاب انيهتسم بيلصلا لمتحا " هنإ برلا نع
 ܝ هراع نيلماح ةلحملا جراخ نذإ هيلإ جرخنلف ' :لوقي اذهلو

 ءاراش ريقه 6 33)

 نم لك نوعلم ' :ليق ذإ ؛ةنعل ربتعي بيلصلا ناك ؛ميدقلا دهعلا يفو
 تانعللا لك لمحي نأ بيلصلاب دارأ حيسملا ديسلاو ." ةبشخ ىلع قلع

 انحنمي يكل َّ(¥^ ثت) سومانلا اهيلإ راشأو .ةيرشبلا ىلع تعقو يتلا

 .دعب اميف ةنعل كانه نوكت الو «ةكرب
 راتخاف .()4 ١: وك١) دوهيلل ةبسنلاب ةرثع ربتعي بيلصلا ناكو

 ..ةوق ىلإ بيلصلا لوحو ءراعلا اذه حيسملا

 اهيف قزمتت ذإ ءاماليإ توملا عاونأ رثكأ نم اضيأ بيلصلا ناكو
 دسجلا يف دوجوملا ءاملا فجي امك ءادج ةملؤم ةقيرطب دسجلا ةجسنأ

 تناك ىدلآ مالآلا لمح اذهب حيسملاو .يدسجلا قاهرإلاو فيزنلا ةرثكل
 ا 0

 ¥ ܘ ܙ



 لاق اذكهو ءضرألا ىلع تومي نم اهيف عفتري ةتيم ناك بيلصلاو
 ىلع عفترا امك اذكهو ." عيمجلا يلإ بذجا ءتعفترا نإ انأو " :حيسملا

 نسال ىوتسم نع انعفرو ؛هدوعص يف دجملا ىلإ عفترا «بيلصلا

 ...هعم انبلصب بارتلاو

 .لكلا هلوبقل ةراشإ ؛ةيرشبلا لكل هيعارذ أطساب هتوم يف ناكو

 هتمحرو هللا لدع

 حلطصا هنأ بيلصلا ىلع ثدح له :لاؤسلا اذه بتكلا دحأ يف تأرق

 ؟هتمحر عم هللا لدع

 نأ نكمي ال هنأل .هتمحرو هللا لدع نيب ًاقالطإ فالتخا كانه سيل
 لداعو :؛هلدع يف ميحر هللاف .همسا كرابت هللا تافص نيب ضقانت دجوي
 .ةةتمحر, ىف

 0:40 5: ©: ل هللا ܒܟ يح > 4 نع
 اقالطإ ܐܒܘ 9 نحنو .ةلداع ةمحر هتمحرو (݂ܸܢܥ)) لدع هللا لدع نإ

 .هتمحرو هللا لدع نيب

 لصفلا نع انسلف .ةمحرلا نع ىرخأو .لدعلا نع ةرم ملكتن امنيحو

 .ليصافتلا نع امنإو «ملكتن



 هللا لذع نيب الدجو ' اشاقن :ليختي:يذلا.كولمملا دبعلا رميم نع ܐܐ
 ملف .ةريثك تاذخاؤم هيلعو «ةيتوهاللا ةيحانلا نم اقيقد سيل وهف ؛هتمحرو

 ماقبل رار يطال ياا ل عا ياما

 .ًاقيقد ًايتوهال 1 1 ܨ

 وأ ايقالت ةمحرلاو لدعلا رومزملا لاق امكف .بيلصلا ىلع امأ

 .(!!احلاصت اسيلو) .ايقالت قحلاو ةمحرلا

 نأ اشاحو .ةقباس ةموصخ دوجو انمض ينعت ؛ةحلاصم ةملك نإ

 انموهفم يف ؛نحن انمامأ يقالتلا اذه ينعت «يقالتلا ةرابع ىتحو

 ܪܒܘ ܩܥ ܐܶܠ ܕ لدعلا نيب يقالتلا كانه ءةيتوهاللا ةيحانلا نع امأ .نحن

 :ةلفف ة واما تمم و .ةمحتر نواعم ملدعر ركأ هللا نع الف انكو .لزألا

 وهو .ةمحرلاو لدعلا نيب يقالتلا اذه نحن انيأر بيلصلا ىلعو

 ةروصلا هذه انيأر .. .بيلصلا ىلع هانيأر ءرشبك نحن اننكلو .مئاد قالت

 .ةمحرلاو لدعلا يقالت نع اموهفم ةيرشبلا انلوقعل تطعأ يتلا «ةليمجلا

 ܒܝ
 ةيدومعملا ةداعإ لوح

 نمؤن " :ناميإلا نوناق يف لوقن انسلأ !؟داعت ةيدومعملا له
 ةيدومعم " :سدقملا باتكلا لقي ملأ ® اياطخلا ةرفغمل ةدحاو ةيدومعمب

 ¶(ܘ 6 فأ) " ܘ ܠܥ( ܕ

 ¥ ܘ £



 أرقن انتيل نكلو ." ةدحاو ةيدومعم " :سدقملا باتكلا لاق دق ܟ ܕܫܢ

 ١(. :£ فأ) " ةدحاو ةيدومعم .دحاو ناميإ " :لوقت ثيح «ةلماك ةيآلا

 .ةدحاولا ةيدومعملا هعم دجوت .دحاولا ناميإلا دجوي امثيحف

 ةسينك يف دمعت ناسنإ 0 ܣ 1:07 9 9 كلان

 .يسكذوثرألا انناميإ سفن اهل

 هناطلس لك هل يعرش نهاك اهب موقي نأ يغبني ؛ةيدومعملا كلذك

 ...رسلا اذه ةيلعاف

 امك ؛ةنهك اهل سيلو ءتونهكلا رسب نمؤت ال يتلا سئانكلا ًالثمف

 :نمؤن امك ةيدومعملا ةيلعافب نمؤت الو ءرس ةيدومعملا نأب نمؤت ال

 رسبو «هتيلعافو ةيدومعملا رسب نمؤت يتلا سئانكلا عم عضولا سفنو

 .ءابالا مورحب انيلع ةقلغم اهنكلو .تونهكلا

 .ةيسنكلا اهرارسأ لبقن مث ءالوأ مورحلا لازت نأ يغبني



 فه
 ؟ دوجسلل ثلاث ناكم كانه له

 اذه يف ال ء:ةعاس يتأت هنإ ' :ةيرماسلا ةأرملل حيسملا ديسلا لاق

 هذه لمحت لهف (¥ ) :؛ وي) ' بآلل نودجست ميلشروأ يف الو «لبجلا
 تعمس ينأل ؟نيذه ريغ ددحم ثلاث ناكم يف دوجسلا نع ةءوبن ةرابعلا

 .ضعبلا نم اذه

 اذه نأل ؛ميلشروأ يف لكيهلا يف نوكي دوجسلا نأ نوري دوهيلا ناك

 نونمؤي اوناك امو .حئابذلا هيف نومدقي يذلا ديحولا سدقملا ناكملا وه

 نيبو مهنيب نيذلا ةرماسلا لهأل الو ءبوعشلا يقابل ىرخأ ةسدقم نكامأب
 .ةوادع دوهيلا

 .سدقملا مهلبج مهل ناكف ةرماسلا لهأ امأ

 ىلإ ًاقلطم رشي مل ؛ةيرماسلل هترابع لاق امنيح حيسملا ديسلاو
 .ميمعتلا دصق امنإ .رخآ اعضوم ددحي ملو ثلاث ناكم

 نوكي امنإ «ةرماسلا الو ءدوجسلاب اهدحو ميلشروأ صتخت ال هنأ يأ

 ىلع سدقم ناكم لك يف دوجسلا نوكيو ؛ممألاو بوعشلا لكل ناميإلا

 ' قحلاو حورلاب هلل نودجسي نويقيقحلا نودجاسلا " امنإ ءضرألا
 01 وي)



 .لكلل بابلا حتف امنإ ءبعشب ابعش لدبتسي مل هنإ
 بعش ' ةركف ءاقب كلذ ىنعم ناكل ءاثلاث اناكم حيسملا ديسلا دصق ولو

 ' ممألا عيمج اوذملتو اوبهذا " :نيسيدقلا هذيمالتل هلوق عم ضقانتي

 لكو ميلشورأ يف ادوهش يل نونوكتو " :كلذك هلوقو ( ) 4 : ¥ ىتم)

 .(^ :) عأ) " ضرألا ىصقأ ىلإو ةرماسلاو دوهيلا

 امف ءرخآ ناكمب اهلدبتسي وأ (سدقلا) ميلشروأ غلي مل حيسملا ديسلا نإ
 ...كانه دجستو ميلشروأ ىلإ بهذت نآلا ىلإ عمجا ملاعلا بوعش تلاز

 ناكو .قحلاو حورلاب نودجسي نيذلا «نييقيقحلا نيدجاسلا ديري هنكلو
 اهناميإ مامأ اقئاع ىرت تناك يتلا «ةيرماسلا عم هثيدح فده وه اذه

 لحلا ناكف ءدوجسلا نكامأ فالتخاو «نييرماسلاو دوهيلا نيب يتلا ةوادعلا

 :وه حيسملا ديسلا اهل همدق يذلا

 دجسي نأ وه مهملا امنإ .دوجسلا ناكم نوكي نيأ يف مهملا سيل
 .ناكم يأ يف «قحلاو حورلاب ناسنإلا

 .(¥£ ܕ" ¥ :ة؛وي) اودجسي نأ يغبني قحلاو حورلابف .هل

 امنإ .ةوبن الو ءديدحت الو .ةراشإ ܠ ؟ثلاثلا ناكملا اذه نذإ نيأ

 ...ناكمب هديقت مدعو يقيقحلا دوجسلا ىنعمل حرش



 هنجس نم قلطأ ناطيشلا له
 ؟ ريخألا مويلا برتقاو

 ؟تاذلاب /ܕ ) 41 ¥/ ةنس يأرلا اذه بحاص راتخا اذاملو

 يف لعلو .مايألا ةياهنل هذه لثم خيراوت اوعضو لبق نم نيريثك نإ
 ءاجو ./ܕ ) 4 ) £ / ةنس كلميس حيسملا 0 اولاقف .هوهي دوهش مهتمدقم

 اراك قو رخا و سيمتادلا و :انضيأ نويتبسلاو !!حيسملا تأي ܟܠܕ ّ ܠܧ ܘܠ

 ديسلا مف ىلع ܢܬܠ لوق ةلهذم ةروصب اودحتو «مايألا ةياهن نع

 :نيسيدقلا هلسرل ؛هسفن حيسملا

 هناطلس يف بآلا اهلعج يتلا تاقوألاو ةنمزألا اوفرعت نأ مكل سيل '

 .(¥ : ܐ عأ) " هدحو

 امبسح ' ...يغبني ام قوف يئتري امنإ ءاذه لعفي يذلا نأ سيلأ '

 .مهاوتسم قوف يه ارومأ ضعبلا ررقي اذامل .(¥ :) ¥ ور) لوسرلا لاق



 ثحبنل نآلاو .هدحو بالا ناطلس يف يه امنإو !؟يرشبلا مهكاردإ قوفو

 :سدقملا باتكلا لوقي ؟هنجس نم ناطيشلا لحي امدنع ثدحي اذام

 لضيل جرخيو .هنجس نم ناطيشلا لحي .ةنس فلألا تمت ىتم مث '

 .(8وا/“ ٠١: ܕܨ " ضرألا اياوز عبرأ يف نيذلا ممألا

 ؟باسح يأبو !/) ¥41/ ماع يف ةنس فلألا تمت لهف

 لضي نأ هنكمأ دق خيراتلا كلذ ذنم ةنس \ ¥ لا يف ناطيشلا له مث

 !؟ممألا

 .دسج صلخي مل .مايألا كلت رصقت مل ولو " :حيسملا ديسلا لوقي

 .ةبذك ءاحسم موقيس هنآل ...مايألا كلت رصقت نيراتخملا لجأل نكلو

 ' اضيأ نيراتخملا نكمأ ول اولضي ىتح ءبئاجعو ةميظع تايآ نوطعيو
 نم قلطنم ناطيشلاو ءاذه نم ءيش ثدح لهف .(6£¥-¥¥ :¥ £ ىتم)

 .(؟ 7١: ؤر) اريسي انامز هل نأ ملعي وهو ؛هتوق لكب لمعي ؛هنجس

 !...قفوم ريغ ًارايتخا ناك /) 4 ܆¥/ ماع رايتخا نإ

 رفح أدب /١35717/ ماع يفف .رصم يف انيلإ ةبسنلاب لقألا ىلع

 ىفو /١158/. ةنس تحتتفاو ءىربكلا ةيئاردتاكلا تاساسأ

 ةريبك ةيحور ةضهن تثدحو نوتيزلا يف ءارذعلا ترهظ 177١/ليربأ/١

 نم ناطيشلا قلطأ دقو ؛ءثدحي اذه لهف .هتازجعمو روهظلا اذهل ةجيتن

 !؟هنجس

 ةءوبنلا دعب  ةيضاملا تاونسلا ءانثأ يف «يملاعلا ديعصلا ىلعو

 ةسايس يف أدب فوشتابروج نأ ثدح - ناطيشلا قالطإ نع ةموعزملا
 ايسورو اكريمأ تقفتاو .ايسور يف ةسينكلا تشعتناو ءريمضلا ةيرح

 ناطيشلا لح دعب ثدحي اذه لهف ...ةرمدملا ةحلسألاو ةيئايميكلا ةلحسألا



 ممأ لك عقوي نأ عاطتسا ءاميدق هتيرح يف ناك امنيح ناطيشلا نإ
 .ةيئادبلا تادابعلاو ةينثولا ترشتناف .مانصألا ةدابع يف ملاعلا

 ...ةينثولا يف اضيأ مه اوعقوو .هللا نودبعي طقف دوهيلا يقبو

 لجعلا ليئارسإ ونب دبعو «هللا عم لبجلا ىلع ىسوم رخأت امدنعو

 ؟عوشيو ىسوم امه نانثإ ؟كاذتقو هللا دبعي ناك نم «يبهذلا

 ممألا لضيل ؛هنجس نم ناطيشلا اهيف لحي يتلا مايألا يه ةفيخم

 .دحأ صلخي ال ؛هللا اهرصقي مل ولو

 يف لوانتيو ؛ءنيلصملاب سئانكلا اهيف ئلتمت يتلا هذه انمايأ يه لهف
 :نيبئاتلا نم ܢ ¥ :وأ. تائم.ةسينك لك

 مويه |; ككل تعا 17 | -"4 8: ܝ 9 444 4! ܒ̈ 'كتكي اتفنعاو

 اولضي ىتح .بئاجعو ةميظع تايا نوطعيو ' :برلا لاق امبسح «ةبذكلا

 ههبئاجعو ءالؤه لك نيأف .(؟4 :¥ £ ىتم) " اضيأ نيراتخملا نكمأ ول

 ...انمايأ نم

 :ءيش اهنم متي مل ةريثك تامالع اهل مايألا ةياهن نأ مث

 حيسملا) ضعبلا هيمسي يذلا 111 0015[ ° حيسملا دض ' نع اذام

 ىعدي ام لك ىلع عفترملاو مواقملا " :هنأب لوسرلا هفصو يذلا (لاجدلا

 (£ :” ست") ' هلإك هللا لكيه يف سلجي هنأ ىتح ءادوبعم وأ اهلإ

 لكبو ةبذاك بئاجعو تايآبو ةوق لكب ناطيشلا لمعب هئيجم يذلا '
 .' نيكلاهلا يف مثإلا ةعيدخ

 .ايلياو خونخأ لوح تاءوبنلا نع اذامو
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 ىتح " :ةرابع نع اذامو 51:١١(. ور) دوهيلا ناميإ نع اذامو

 ° ممألا ءلم لخدي نأ ىلإ ' :ةرابعو 7١: ١55(« ول) " ممألا ةنمزأ لمكت

 ;(1@ 7 ور)

 ..ةعيبطلا لالحنا يه ةريخأ تامالع

 رمقلاو ءسمشلا ملظت .مايألا كلت قيض دعب تقوللو ' :برلا لوقي

 ' عزعزتت ءامسلا تاوقو .ءامسلا نم طقست موجنلاو .هءوض يطعي ال

 ١5(. تم)

 .بلق عضاوت ىلإ جاتحت ةيتوهاللا رومألا نإ اقح

 لثم  تاعوضوم نأكف .ءيش لكب ةفرعملا يعدن نأ زوجي الف

 نود لوقن اهنع انلئس نإ  ةنمزألا ةياهنو ؛هنجس نم ناطيشلا لح دعوم
 !!يغبني ام قوف يئترنو ةفرعملا يعدن الو ." فرعن ال اننإ ' لجخن نأ

 لحي ةنس فلألا تمت ىتمو .ةنس فلأ ديقي ناطيشلا نإ لوقي باتكلا

 ¢ /) 44{ ماعب ةنس فلألا تهتنا فيكف .هنجس نم

 ؟يفرحلا وأ يزمرلا باسحلا ءاوس ؟باسح يأب

 ١ !ميلعتك سانلل اهمدقن ؛ةركف انل رطخت املك هنإ ءانح ريح ردنا

 .(5 17 ىثم) " عمسيلف عمسلل نانذأ هل نمو

® 
 ؟ نويتبسلا تستنفدألا مه نم

 ؟نويتبسلا تستنفدألا مه نم



 نم ريثك يف هوهي دوهش عم كرتشت ةريطخ ةعدب مه تستنفدألا

 :مهعدب رهشأ نمو .ةرطخلا ءاطخألا

 .ليئاخيم كالملا وه حيسملا ديسلا نأ نونمؤي-١

 .ةيلصألا ةئيطخلاب دلو دق حيسملا ديسلا نأ نونمؤي -\¥

 ." برلا دنج سيئر بئان " سدقلا حورلا نوبقلي - ¥

 .دحألا نم الدب برلا موي وه تبسلا نأب نونمؤي - £

 .سفنلا دولخب نونمؤي ال -5

 .حيسملا ديسلل تائيجم ثالثب نونمؤي-1

 .رشبلل نوكت ¥ فوس ءامسلا نأو يضرألا توكلملاب نونمؤي -

 .مهباذعب ¥ رارشألا ءانفب نونمؤي -/\

 .ةيسنكلا رارسألا نم ريثكب الو «ةعافشلاب الو «تونهكلاب نونمؤي ال -9

 .هللا ءاش نإ دعب اميف اهل ضرعنس ةريثك ىرخأ عدب مهلو- ) ܀

 1 ܐ ܩ مهل نأ اذه. ىلإ فاضُي

 نيناوقلاو .ةيسنكلا سوقطلا لكو ܗܢܢܐ ܕ روخبلاو عومشلاو «نيسيدقلا

 ..تونهكلاو ءابالاو عماجملاو «ةيسنكلا

 ..(تياوه نلأ) مهتميعز هتردصأ يتلا بتكلا يف ةصاخبو
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 ؟ ديدجلا دهعلا يف روخبلا لطبأ له

 يف مدلا ةحئار نم صلختلل مدختسي ناك روخبلا نأ ضعبلا لاق

 لطبأ ءديدجلا دهعلا يف ةيومدلا حئابذل تلطبأ املف .ميدقلا دهعلا حئابذ

 حيحص اذه لهف .كلذل اعبت روخبلا

 نكمي .هتاذب امئاق المع ناك روخبلا ميدقتف حيحص ريغ مالكلا اذه

 .حئابذ الب نهاكلا هب موقي نأ

 نأ ةنهكلا سيئر نوره ىسوم رمأ «ءابولاب ليئارسإ ينب برض املف

 هللا ليبق روخبلا ميدقتبو .ءايحألاو ىتوملا نيب فقيو ءروخبلا عفري

 +. ءةدخكو روخبلا لب .مد ةحئار

 .روخبلا حبذم ' ىمسي هتاذب مئاق حبذم كانه ناك كلذك

 امئاد 1 79 .ةيشع لكو ܨ: ܢܝ لك هدقوي نوره ناكو )7 11:9 رخ)

 .حئابذلاب هل ةقالع الو ." برلا مامأ

 ١ هميدقت ناكم يمس كلذل .ةحيبذ ربتعي هتاذ دح يف روخبلا ناك

 .' روخبلا حبذم

 نادمعملا انحويب لبحلاب كالملا هرشب امدنع نهاكلا ايركز نع أرقنو

 هتباصأ ءتونهكلا ةداع بسح هللا مامأ هتقرف ةبون يف نهكي ' ناك هنأ
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 نع افقاو برلا كالم هل رهظف ' ' رخبيو هللا لكيه ىلإ لخدي نأ ةعرقلا
 ١: /-١١(. ول) ' روخبلا حبذم نيمي

 دصق ةيومد ةحيبذ كانه نكت ملو .ةحيبذ هتاذ دح يف روخبلا ناك

 ..اهيف مدل ةحئار ليزي نأ روخبلاب

 .ايؤرلا رفس يف ديدجلا دهعلا يف عضولا سفن ظحالنو

 ناخد دعصف ' ...نيسيدقلا تاولص عم ًاريثك اروخب مدق كالم كانهف
 .(£ ܕ :^ ؤر) " هللا مامأ كالملا دي نم نيسيدقلا تاولص عم روخبلا
 اسيسق نيرشعلاو ةعبرألا و رظنا .ةيومد حئابذ كانه نكت ملو

 يف ًامئاق لظو «ةيناويح ةحيبذ هعم نكت مل «هتاذب امئاق ناك .(^ :© ؤر)

 .ديدجلا ܠܛܫ

 اوما 0 ܒ: طرب نقط دروع روقبلا كير

 ةسينكلا يف عومشلا

 ؟ءابرهكلا دوجو عم .ةسينكلا يف عومشلا دقون اذامل
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 | ܟܒܝ يطغت انهنأل ءاسيدت مدختي5 كنانكو .ةءاضإلل اعبط عومشلا

 .ةرهابلا مرسال ا ܥ .ًاتفاخ

 يتلا ةصاخلا تالاحلا يف ܘܐܢ ܡܠܠ | دوجو عم نآلا مدختست يهو

 .رونلا ىلع نيعم زيكرتب اهيف سانلا رعشن

 باتكلا لوقي ذإ ؛هب رينتسن اننأل «ليجنإلا ةءارق يف ܐܠܘ مدختستف

 لوقيو .() )4 زم) ' يليبسل رونو .ءكمالك يلجرل جارس ' :سدقملا
 .()4 زم) " نينيعلا رينت ةئيضم برلا ةملك ' :اضيأ

 اذه نأ ىلإ ةراشإ ؛نيسيدقلا تانوقيأ مامأ عضوت امنيح مدختستو

 نيرخألل ريت نقل تودي ةعمسلاك ناك اضيأو لاعلل رون: ناك سيدقلا

 نإف «سدقلا حورلا ىلإ زمري تيزلاو «هيف يذلا تيزلاب ريني عمشلا نألو

 حورلا ةمعنب امنإ «هتاذب ارينم نكي مل سيدقلا نأب يحوي عومشلا رون
 .هيف سدقلا

 اضيأ مه نيذلا «ةكئالملا دوجو ىلإ ةراشإ اضيأ عومشلا دقون نحنو
 ىلإ ةراشإ حبذملا ىلع ناعضوي نانادعمش كانهو ." بهتلت ران "و راونأ
 .ةمايقلا ةصق يف اركذ نيذللا نيكالملا

 ةصاخبو ء«يهلإلا سادقلا ءانثأ ةنيعم تاظحل يف عومشلا رينن نحنو

 وه يذلا ؛هسفن برلا دوجو ىلإ ةراشإ ءرارسألا سيدقت تاولص ءانثأ

 لولح هلولحف ." ملاعلا ىلإ ܕܝܐ ناسنإ لكل ءيضي يذلا يقيقحلا رونلا '
11 
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 نأ ىلإ نوريشُي امنإ «مهيديأ يف عومشلا نوكسمي امنيح ةسمامشلاو

 .ءامسلا يف هللا ةكئثالمك نورينم اضيأ مه مهنأ

 هللا اهديري يتلا ربلا ةايح ىلإ ءًامومع رونلا ىلإ ريشت عومشلاو
 راربألا يعدو .ةملظلاب رشلاو ءرونلاب ريخلا باتكلا هبش دقف .سانلل

 ماد ام اوريس ' :برلا لاق دقو ." ةملظلا ءانبأ ' رارشألاو ' رونلا ءانبأ '

 اهنأ ىلإ زمرت «ةسينكلا يف عومشلاو .' مالظلا مككردي الئل ءرونلا مكل

 .رونلا هيف دجوي يذلا ناكملا

 انو لل تيكابك :رارألا لجن ةلاح ىلإ ريشي ًاسضرأ نوثلاو
 .ةينارون داسجأب ةيدبألا يف موقنس امكو ءروباط لبج ىلع

 اننوركذي :هلوح وأ نهاكلا فلخ عومشلا نولمحي مهو ةسمامشلاو

 .دادعتسالل ةراشإ «نهحيباصم نلمحي نهو تاميكحلا ىراذع سمخلاب

® 
 بالا نيمي نع

 نيأو ؟بآلا نيمي نع هسولجو برلا دوعص ىلع ةلدألا يه ام

 ؟ةزجعملا هذه تدرو
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 :سقرم سيدقلا انملعمل :ليجنإلا يف الوأ ةزجعملا هذه تدرو

 .ءامسلا ىلإ عفترا .مهملك ام دعب برلا نأ مث ' :هرخآ يف ءاج دقف

 .()4 ١56: رم) ' هللا نيمي نع سلجو

 :عضوم نم رثكأ يف .ءلامعألا رفس يف كلذ دروو

 ةوق نولانتس مكنكل " :مهل هلوقو ؛هذيمالت عم ريخألا برلا ءاقل دعبف

 ."...ادوهش يل نونوكت ٍدئنيحو ؛مكيلع سدقلا حورلا لح ىتم

  مهنيعأ نع ةباحس هتذخأو «نورظني مهو عفترا ءاذه لاق امل '

 .ءامسلا ىلإ مكنع عفترا يذلا اذه عوسي نإ " :ناكالملا مهل لاق مث

 ١: ١١(. عأ) ' ءامسلا ىلإ اقلطنم هومتيأر امك اذكه يتأيس

 امئاق عوسيو ءهللا دجم ىأرف .ءسدقلا حورلا نم ئلتمم وهو ءامسلا
 امئاق ناسنإلا نباو .؛ةحوتفم تاومسلا رظنا انأ اه لاقف .هللا نيمي نع

 .(ه5 وده :¥ عأ) " هللا نيمي نع

 :نييناربعلا ىلإ ةلاسرلا يف تالالدلا رثكأ امو

 هسفنب عنص ام دعب ' :هنإ حيسملا ديسلا نع اهلوأ يف درو دقف

 .(" ١: بع) ' يلاعألا يف ةمظعلا نيمي يف سلج ءاناياطخل اريهطت

 سأر امأو ' :لاق ةنهك سيئرك ديسلا نع سلوب سيدقلا ثيدح يفو

 شرع نيمي يف سلج دق ءاذه لثم ةنهك سيئر انل نأ وهف «مالكلا
 ١(. : ̂ بع) " تاومسلا يف ةمظعلا
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 هلمكمو ناميإلا سيئر ىلإ نيرظان " :لوقي ةلاسرلا رخاوأ يفو

 انيهتسم بيلصلا لمتحا «همامأ عوضوملا رورسلا لجأ نم يذلا .عوسي

 .(¥ :)¥ بع) ' هللا شرع نيمي يف سلجف .يزخلاب

 .ريمازملا رفس يف اذه نع ةوبن تدرو دقو

 .ينيمي نع سلجا :يبرل برلا لاق " :حورلاب يبنلا دواد لوقي ذإ
 ١(. :) ) ܀ زم) ' كيمدقل انطوم كءادعأ عضأ ىتح

 ءزجلا يف اهانعم انحرش ةقيقح ܝܢ نيمي نع ديسلا سولج نإ

 .لوألا

 هه
 اياطخلا نع ريفكتلا

 نم ةنسحب اهنع رفكي نأ نكمي لهف ؛ةيطخ ناسنإ لعف اذإ

 ؟ةمحر لمعب وأ ؛تانسحلا

 .(¥¥ :4 ور) ° توم يه ةيطخلا ةرجأ " :لوق باتكلا نإ

 ء(ق 00130 0 وي١) (¥܀ ܕܟ" £ :* ور) اناياطخ نع ةديحولا
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 0 01 وي) امهب نمؤملا الإ ةرافكلا هذهو مدلا اذه قحتسي الو

 ١8( :¥ عأ) ةيدومعملا ةمعن الئان ءابئات نوكي نأ طرتشيو

 .(ه و" 7:1 ول)

 لاقو هتانسح تناك ايأ «ناميإ نودب) هلامعأب ناسنإلا صلخي الو

 .() ¥ :£ عأ) ' صالخلا هريغ دحأب سيل ' حيسملا ءادف نع باتكلا

 ىبوط " :لاق يذلا هللا بلق ننحي هنإف ؛ةمحرلا لمع نع امأ

 ناميإ نودبو ةبوت نودب ةمحرلا لمع نكلو ." نومحري مهناش ءامحرلل

 ناسنإلا بلق ةمعنلا دقتفت ةمحرلا لجأ نم نكلو .ادحأ صلخي نأ نكمي ال

 .هاياطخ هل رفغتف مدلا قحتسي بات نإف .ةبوتلا ىلإ هوعدتو

 كر
 نوريملا لمع دعوم

 انايحأو موصلا نم سداسلا عوبسألا يف انايحأ ناك نوريملا لمع

 .لضفأ ةخصبلا مايأ ريغ يف نوريملا لمع نأ عقاولا يف

 هديعاومو ؛:ةخصبلا تاءارقب طلتختس نوريملا تاءارق نأل كلذ

 لغشنن فيكف ؛حيسملا ܟܠ لماك غرفت ةخصبلا مايأ نأ امك ؛هديعاومب

 هب قيلي نأ نكمي ديع نوريملاو ءنزح مايأ اضيأ يهو ؟نوريملاب اهءانتثأ
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 سيدقلا مايأ نم يلصألا ماظنلاو .ةخصبلا نزح سيلو موصلا كسن

 .ةخصبلا يف نكي مل سويسانثأ

 ةيكريرطبلاو ريدلا نيب نوريملا

 لمع لقن مث .ريدلا يف ليوط نمز ىدم ىلع متي نوريملا عنص ناك
 ىلإ ةرملا هذه داع اذاملو ؟اذاملف ءاهيف رقتساو .ةيكريرطبلا ىلإ كلذ

 .ريدلا
 ܀

 :ةَهَج ندم ناكملا ةيسدقل ءادج ابسانم ريدلا يف نوريملا لمع ناك
 نذإ اذاملف .ىرخأ ةيحان نم اهجيجضو دولا ءاضوض نع ديعب هنألو

 ؟ةرهاقلاب ةيكريرطبلا ىلإ لقن

 .تالصاوملا ببسب امنإو ءيسنك ريغ ببسل كلذ ثدح

 كانه نكي مل هنأل «(لبإلاب) لامجلاب سانلا اهيلإ لصي ةريدألا تناك

 .انمايأك ةعرسب ريدلا ىلإ

 :ًاليوط انمز قرغتسيو قاش «لمجلاب ءارحصلا لمر يف قيرطلا امنإ
 نوريملاب ةلمحم ةيجاجز تانادمج لمجلا ىلعو هبكأار روعش نوكي مكف

 رسكلل ةضرعو ܪܘ ܢܝܚ يف لمجلا زازتهاب زتهت «نواليلاغلابو سدقملا

 !؟ًآاليوط انمز قرغتست ةلحر ىدم ىلع «باكسنالاو
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 يجاجز ءانإ) ةنادمج ترسكنا نأ تارملا ىدحإ يف ܒܐܫ ثدح دقو
 نم سيلو نواليلاغلا نم تناك ظحلا نسحلو «تانادمجلا هذه نم (ريبك

 رمتساو «ةرهاقلا يف نوريملا لمع ررقو ءادج ابابلا نزحف ؛نوريملا
 تحبصأو «؛فورظلا تريغت ثيح :؛نآلا ىتح 44 لا ابابلا نم اذكه رمألا

 نم رطخ الو ءاهل دوجو ال رييغتلا اذه ىلإ تعد يتلا تالصاوملا بابسأ

 ةئبعتل ةيجاجز ريغ يناوأ كانه لب ءاهباكسنا وأ ةيجاجز يناوأ رسك
 .(الثم كيتسالب) نوريملا

 ` ناك امك ريدلا ىلا نوريملا لمع داع كللذل

0 
 ؟ نواليلاغلا وه ام

 تبز سيدقت مت ع 5 سيمخلا موي يف هنأ انعمس

 11707 ةلامعتسا وه امو نواليلاقلا وه امف 7005 7 5
 ؟هسيدقت ىنعم امو ؟نوكتي

 تيز اهانعمو ءاعم نيتجمدم نيتينانوي نيتملك نم نواليلاغ ةملك

 .ليلهتلا تيز وأ حرفلا تيز وأ ةجهبلا

 دحج سقط يف .؛هدامع لبق ناسنإلا هب نهدي يذلا تيزلا وهو

 يتلاو ةلضملا حاورألا هب نوهدملا نع عنمي نأ هتفيظوو «ناطيشلا
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 راكفأ:* اًويبكا ناك نإ " دمعملا ئف:سرتغت وأ ناميإلا ةلقرع لواحت
 .خلا ...فيدجتلا

 :نواليلاغلا تيزب لفطلا نهدي امنيح نهاكلا لوقيو

 لبق نم ةولحلا نوتيزلا ةرجش يف سرغتل ...حرفلا تيزب كنهدا '

 .' كدامع

 نيذلا «ناميإلا ىلإ نيلبقملا نيظوعوملا هب نهدت ةسينكلا تناك اميدقو
 .ةيدومعملا رس لابتقاو ةرانتسالل مه دعت

 .ظعوو ةحسم تيز ىمسي ناك ܫܐܠ ܕ

 :ءايشأ ةثالث نم بكرتي وهف «نواليلاغلا بيكرت امأ

 .يقنلا نوتيزلا تيز -أ

 يف لمشتو ,ءسدقملا نوتيزلا تيزل عبرألا تاخبطلا لافتا-ب

 .سدقملا نوريملا داوم نم ةدام "7 ةيلاحلا انتاخبط

 نواليلاغلا ةخبط ىلع عضوت يتلا ةميدقلا نواليلاغلا ةريمخ -ج

 .نوتيزلا تيز عم نوريملا لافتا يلغي

 ةالصلا دعب هيلع ىلتت «هسيدقتب ةصاخ ةالص نواليلاغلا ىلع ىلصيو

 مشري مث «ةفقاسألا ءابآلا ابابلا ةسادق عم اهيف كرتشيو «نوريملا ىلع

 .سدقملا نوريملا مشر هل قبس امك «نواليلاغلا ابابلا ةسادق

 نأل .ةنهكلاو كولملا :حرفلا تيز ؛تيزلا اذهب حسمي ناك اميدقو
 ضعب نم نوكتت تناك «يبنلا ىسوم اهب برلا رمأ يتلا ةميدقلا ةحسملا

 هنأ يف نوريملا اهنع فلتخي اعبطو (¥܀ رخ) يف درو امك نوريملا داوم
 نكت مل هذهو .حيسملا دسج ىلع تناك يتلا طونحلاو بايطألا هيلإ تفيضأ

 .نواليلاغلا نع نوريملا فلتخي هذه يفو ءاعبط ميدقلا دهعلا يف ةدوجوم
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 ؟ لمحلا نابرق عضوي نيأ

 لخاد ءلمحلا تانابرق يوحي يذلا قبطلا عضت سئانكلا صعب

 سادقلا دعب حبذملا ىلع هنوعضي انايحأو ءيسرك وأ فر ىلع «لكيهلا

 ؟زئاج اذه لهف ؟ةكربلا ةالص نم ءاهتنإلا ىلإ

 يه «ةدحاو ةنابرق ܟܠܥ ܕ ةزبخ ܢܟ ܕܝܚ «لكيهلا ىلإ لخدت نأ زوجي ال
 نونمؤملا لوانتيو اهليوحتو اهسيدقتل اهيلع سادقلا نهاكلا يلصي يتلا

 ىرحألابو .حضاو أطخ وهف «لكيهلا ىلإ ىرخأ ةنابرق لوخد امأ

 تددح دقو .حبذملا ىلع لمحلا نابرق قبط عضو نإ ءربكأ أطخلا نوكي
 !ةيداع ةدئام وه سيل ذإ ؛حبذملا ىلع هعضو نكمي ام ةسينكلا نيناوق

 دقو .هيلع قفتم ناكم يف ؛لكيهلا جراخ عضوي لمحلا نابرق قبط
 سيدقتلل ةنابرق هنم تريتخاو ءاضيأ لكيهلا جراخ هيلع تاموشرلا تمت

 .لمحلا ميدقت لبق ؛لكيهلا جراخ
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® 
 ܨ يداعلا نابرقلا عزوي ىتم

 لخاد وهو هذخأي ضعبلا ؛ىنبارقلا نم هذخأن يذلا ءيداعلا نابرقلا

 دعب ةسينكلا نم فارصنالا دنع طقف هذخأن ܟܳܐ ءزئاج اذه لهف ,ةسينكلا

 ؟سادقلا ةياهن

 دعب ةسينكلا نم فارصنالا دنع نابرقلا اذه ذخأ وه ميلسلا رمألا

 .حيرستلا ذخأو ةكربلا عامس دعبو «سادقلا ةياهن

 نورضحيو «نيمئاص ةسينكلا ىلإ نو رضحي سانلا نأ لصألاف
 .ةكرب ةزبخ ةسينكلا مهيطعت مهفارصنا يفو «ءنيمئاص سادقلا

 بعشلا هيف لوانتي (ةبحم) يناغأ لفح ميقت ًاميدق سئانكلا تناكو
 ءايرثأ ناكو «؛ةصاخ ةعاق هل تناكو «ةسينكلا نم مهجورخ دعب مهراطفإ
 ةداعلا هذه تضرقنا ܐܘܠܕ .ةسينكلا مساب هدادعإ يف نوبوانتي نينمؤملا

 دنع نمؤملا اهذخأي ةنابرقلاب ىفتكا «ةليلق تابسانم يف الإ ءابيرقت
 .نابرقلا وه دحاو ماعط نم اولكأ دق كلذب عيمجلا نوكيو ؛«هفارصنا

 نم فده الو هل ىنعم الف ؛ةسينكلا لوخد دنع نابرقلا عيزوت امأ

 اذه نم اهيف نولكأي ةصرف لافطألا ضعب ىطعي هنأ امك «ةيوعرلا ةيحانلا
 !...لوانتلا نع مهقوعي ام «ءسادقلا ءانثأ نابرقلا
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®" 
 ةكربلا ةمقل عيزوتو سامشلا

 يف بعشلا ىلع ةكربلا ةمقل عزويو عطقي نأ سامشلل زوجي له

 .ةسدقملا رارسألل نهاكلا عيزوت ءانثأ اذه ثدحي نأ زوجي لهو

 ؟ةعرسب بعشلا فرصني ىتح «.تقولل اذاقنإ

 ىلع (ةيجولوألا) ةكربلا ةمقل عزوي يذلا وه نهاكلا نأ ضورفملا
 ىلع ةكربلا ةوالتو سادقلا ةياهن دعب ( ةسينكلا نم مهفا رصنا يف ؛بعشلا

 .بعشلا

 دسج لمحت تناك يتلا ديلا نم ةيجولوألا هذه نونمؤملا ذخأي امنيحو

 ܢܨ نيرعاش ؛مهبولق يف لضفأ عقو رمألا اذهل نوكي «قئاقد ذنم حيسملا

 ...هللا نهاك دي نم ؛بألا دي نم ةكربلا

 ىلإ رضح نم اهب فرعي هل ةصرف ةكربلل نهاكلا عيزوت يف اضيأو
 ةصرف نوكت انايحأو .هداقتفا ىلإ ىعسيو هنع لأسيف ءباغ نمو «ةسينكلا

 تالاحلا ةيأ ىلع ةلص اهنإ .هل نولوقي وأ ؛هبعشل ظافلأ ضعب اهيف لوقي

 ةرابع رخآلو «ةئنهت ةرابع مهدحأل اهيف لوقي دق ةصرف ...اهعفن اهل

 ضعبلا اهيف بلطي دقو ...ءاعد ةرابع وأ عيجشت ةرابع رخآلو «ةيزعت

 ...ةبيرق ةرايزب رخآ اهيف دعي وأ ءام رمأل ةالص وأ 18

 ]ܙܘ



 نوملسيو ؛نهاكلا مهيبأ ةكرب بعشلا اهيف ذخأي اضيأ ةصرف يهو

 ...ةسينكلا نم مهفارصنا لبق هيلع

 يف دحأ ايلاح ܠܐ ܧܐ نأ ردن انهوفع و قوهتم ܠܥ | ܟܟ سامشلا امأ

 .سوريلكإلا سبالم سبليو ؛ةمدخلل غرفتم ؛«(نوكايد) لماك سامش ةجرد
 .رثكأ ال «نوكايدبيأ وأ سطسنغأ ةجرد يف مهتيبلاغ

 ريغ رمأ اذهف «ةسدقملا رارسألا عيزوت ءانثأ «ةكربلا ةمقل عيزوت امأ

 .حيبستلا ىوس تاظحللا كلت يف

 هلو ءالوأ يحورلا عضولاف «لوبقم ريغ ليلعت (تقولل اذاقنإ) ةرابعو

 ئطخن نأ زوجي الو .ىرخأ قرطب هيف مكحتلا نكميف تقولا امأ .ةيمهألا

 !..:تقرولا ةححب ايحور

 6ك
 لوانتلاو ةسمامشلا

 لوانتي الو سادقلا رضحي «ةينوتلا سبلي اسامش نأ زوجي له
 ؟لكيهلا جراخ مدخي هنأ ةجحب

 ؟لوانتي الو مدخي ةسينكلا (لترم) ملعم نأ زوجي لهو

 ارك كا



 ¥ «ةينوتلا سبلي ال هنأ ضورفملا نمف «لوانتي ال سامش ناك نإ
 مدخي اسامش نأ زوجي الو .حبذملا ةمدخب صاخلا ءادرلا يه ةينوتلا

 .لوانتي الو حبذملا

 سامش نيب  لوانتلا ةهج نم - قيرفت ةسينكلا سقط يف دجوي الو
 .«.ةسمامش مهلك ...حبذملا = راخ ܒ سامش وأ .حبذملا لخاد مدحي

 .بعشلل ةئيس ةودق نونوكي الإو «لوانتلل نيدعتسم اونوكي نأ ضورفملا

 وأ ةبوتلا مدع امإو راطفإلا امإ هببس «لوانتلل دادعتسالا مدع نأل

 اني ةمدخلا

 57 ܣ ܣ ىلإ 935 نأ نطورفملا لب
 ةسادقلا قيلت كتيبب ' :رومزملا يف لترملا لاق امك هنأل ءايحور دعتسم

 .(15 زم) .' براي

 مكف ...نولوانتي (نيسيدقلا سادق) نورضحي نيذلا لك ناك اميدق
 !!ةينوتلا نوسبلي نيذلا ىلوألاب مكو ؛ةسمامشلا ىلوألاب

 ريغ رمأ وهف !!يضميو ناحلألا لتري نأ درجمل سامشلا روضح امأ

 بجاو نمف .كلذل دعتسم ريغ وأ «لوانتلا ديري ال ناك نإو .اينوناق زئاج

 .ةينوتلا هل مشري ال نأ نهاكلا
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 ؟ سأكلا لواني نأ سامشلل نكمي له

 ...اكيرمأب ' غ.ب.ق ' :نم لاؤسلا اذه انلصو

 دعابمي. نأ سانمشلل .نكمي لهف ءاريبك نيلوانتملا :ددع نانك اذإ '

 ؟ سأكلا لواني نأب نهاكلا

 ...ةلوانملاب لوقي يذلا وهف ؛ةسينكلا يف رخآ نهاك دجو اذإ

 .ةمزلم ةرورض كانه تسيل ذإ ءسأكلا لواني نأ ٍذئنيح سامشلل زوجي الو

 يف هرفاوت بجي يرهوج طرش كانهف ؛هدحو نهاكلا ناك اذإ امأ

 ܫ ميدخلا نهاكلا ةردق مدع ةلاح يف «كلذب هل حمسي يذلا سامشلا

 :.وه طرشلاو ...لكلا ةلوانم

 مكحب - نوكيو ...لقألا ىلع نوكايد ةجرد يف سامشلا نوكي نأ
 .سوريلكإلا يز هلو .ةيسنكلا ةمدخلل اغرفتم ܝ ةبترلا

 سابل ايدترم ةسينكلا جراخ نوكي الو «ةيويند ةفيظو هل نوكت الف
 ؛:ةينيدلا ةمدخلل سركم هنأ بعشلا ىدل افورعم نوكيو ...نييناملعلا

 لمعت ܐܳܦܐ .سافش وأ نق. وأ :فقشأ اميأ ܐ ةسيئكلا :ةيناوقلا :لوقت اميسح

 ." عطقيلف ءايندلا لامعأ نم

 اند



 دوجو مدع ةلاح يف  سأكلا لوان اذإ ءسّركملا نوكايدلا اذه لثم

 .بعشلا رثعي ال هنإف  كيرش نهاك

 .زوجي الف «نوكايد ةجرد باحصأ ريغل امأ

 لبو دحأ لكل تسيل ؛ةسدقملا رارسألا ةلوانمو «حبذملا ةمدخ نأل

® 
 حينتملا سامشلل ةفز

 .هيلع ةالصلا دعب ةسينكلا يف فزي نأ نكمي نكمي ءىفوتي سامش لك له

 ؟ديلا هيلع تعضو دق ذإ

 هومدخ يذلا حبذملا لوح ناحلألاب نوفزي ةنهكلا ءابالا نأ فورعملا

 «لماك سامش كانه ناك نإف ؛ةسمامشلا ةهج نم امأ .هل مهتايح اوسركو

 بلا هيلع تعيضو دقو ءاشاست هوك ىونسدل لمع ذل «ةيييدخلل سركم

 نوكي «؛ةسينكلا يف هنامثج فز نإ اذهف ءسوريلكإلا سبالم سبلي حبصأو
 :هتسدخل' نيركت هنأ زاقعا ىلع ءايسانعا رغأ

 ءالؤهف «نوكايذبيإلا ىلإ سيتسونغانألا نم ةيسامشلا بتر يقاب امأ
 .- 10 سال 338 حرت
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4 
 لوانتلا تقو يف ظعولا

 نينمؤملا لوانت ءانثأ .عيزوتلا تقو يف ةظع يقلن نأ زوجي له
 ؟ةسدقملا رئارسلا نم

 تاظحللا هذهل مارتحا مدع كلذ يف نأل ءزئاج ريغ رمألا اذه

 ...رارسألا نع لاغشناو ءةسدقملا

 ...ناحلألاو مينرتلاو حيبستلا هب قيلي لوانتلا تقو

 نأ هحامسب ءاهقدغأ يتلا هتمعن ىلع هللا حيبستل ةسينكلا فقت ذإ

 ...نيسدقألا همدو هدسج نم. لوانثت

 «قئال ريغو زئاج ريغ اذهف سانلا مالكب هللا ةملك نع لغشنن نأ امأ

 انركف انيطعأو «حبذملا ىلع دوجوملا ميظعلا رسلا انيسانت دق نوكن اننأل

 تقو امنيب ءسولج مهو ةداع ةظعلا نوعمسي سانلا نأ ىسنن الو

 ...سولجلا هب قيلي ال لوانتلا
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®, 
 جاوزلاو عافرلا دحأ

 ؟عافرلا دحأ يف جاوزلا زوجي له

 عنمب سئانكلا عيمج ىلإ تاونس ذنم اهرمأ ةيكريرطبلا تردصأ دقل

 ...موصلا رسك عقوت وه اذه يف ببسلاو ؟عافرلا دحأ موي تاجيزلا

 موي حابص يف نيمئاص ناجوزلا نوكي نأ عقوتملا ريغ نم هنأل
 ةرشاعملا نع امهعانتما ةهج نم وأ ماعطلا ةهج نم ءاوس ءامهجاوز

 .(ريبكلا موصلا ةرتف يهو) ةرشابم جاوزلا دعب اموي /55/ ةيجوزلا

 سيرعلا ماد ام اوموصي نأ سرعلا ونب عيطتسي ال ' :لوقي باتكلاو
 ܠ

 مهل انحرص دق نوكن «عافرلا دحأ موي جاوزلاب مهل انحرص نإ اننأكف

 عنم بوجو ثيح نم .موص يأ عافر ىلع قبطني عضولا سفنو

 لا



 لكيهلا ىلإ ةأرملا لخدت ال اذامل

 نيبو اهنيب قرفلا ام ؟لكيهلا ىلإ لوخدلاب ةأرملل حرصي ال اذامل
 ؟رمألا اذه يف لجرلا

 لاجر مهب ينعنو .طقف حبذملا مادخل لكيهلا لوخد نأ وه لصألا

 .رخآ ܠܒܐ سيلو .ةسمامشلا مهعمو تونهكلا

 يف ءاوس «حبذملا ىلإ نولخدي ال ؛ةسمامشلاو ةنهكلا نم اوسيل نيذلاو

 ؛قيراف الب: ءاسنلا. وأ :لاجرلا كلذ

 ؛لكيهلا باجح يف ةقاط ةميدقلا سئانكلا يف تناك هنأ ىرن كلذلو

 ...لكيهلا جراخ فوقو مهو «؛ةسدقملا رئارسلا نونمؤملا اهنم لوانتي

 ازمر ةسينكلا ةيضرأ نع تاجرد ثالث عفتري لكيهلا نإف اذهلو
 .لكيهلا اذه ىلإ حبذملا مادخ اهب لصي يتلا ةثالثلا تونهكلا تاجردل

 .لكيهلا لخدت ال كلذل .تونهكلا نم تسيل ةأرملا تناك املو

 دحاو ماظن كانه امنإ ܘܰܐ ܩܠܐ ܕ لجرلا نيب قيرفت كانه سيل نذإ

 .لكيهلا ىلإ لوخدلا يف امهيلك ىلع قبطني

 نولخدي كلذ عمو ؛ةسمامش اوسيل لاجر كانه :لأسي ضعبلا لعلو

 ؟ببسلا امف ...نولوانتيو لكيهلا ىلإ
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 ةحسملاب حوسمملا يسكذوثرألا كلملل طقف حمسي ناك عقاولا يف

 ...وه ܝܢ ܨܠܐ حيسم هنأ رابتعا ىلع «ةسدقملا

 :وه ءرخآ ببس مهل لعلف «نولخدي نيذلا يقاب امأ

 نإو «ةيسامشلا تاجرد ىدحإ يف نومسري اوناك لاجرلا نم ريثك

 ادهو .ءالؤهب اهبشت لكيهلا نولخديو «ةيسامشلا سبالم نوسبلي ال اوناك

 ىتح ؛لكيهلا لوخد نم لكلا عنمت نأب «هجلاعت نأ ةسينكلا لواحت أطخ
 ...مهلوانت موي سفن يف نومدخي ال مهنكلو ءنييسطسنغأ نيموسرملا

 ؛ةينهملا فورظلا ةرورض هتضتقا ؛ةظحالم رخآ أطخ كانه نأ ىلع

 يف سيل نكلو «نفلاو ةسدنهلاو ءانبلا لاجر نم ضعب لكيهلا لخدي نأك
 ةعاذإلا لاجر وأ نيروصملا ضعب لكيهلا لخدي امك .ةمدخلا تقو

 ...نويزفلتلاو

 ثماطلا ةأرملا لوح

 اذه امنيب ؟اذاملف ءال ناك نإو ؟لوانتت نأ ثماطلا ةأرملل زوجي له

 يقابو باتكلا ةءارقو ةالصلا اهل زوجي لهف ءاهتيب يف تسلج نإو
 ؟ةصاخلا ةدابعلا ناولأ
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 وأ ةسينكلا يف لوانتت نأ امأ ءءاشت امك دبعت نأ اهل زوجي تيبلا يف

 ...اقالطإ زئاج ريغ اذهف ءاهجراخ

 كلذ ءاوس ؛هدسج نم مد ضيفي ناك نإ ؛لوانتي نأ ناسنإل زوجي ال
 حضاو اذهو .ةيسنجلا ةيحانلا نم ضيف يأ كلذكو | ܟܘܠܐ وأ لجرلا يف

 تبثت يتلا .ةسينكلا نيناوق يه ةريثكو ةيباتكلا صوصنلا يه ةريثكو

 ...سانلا لوقع يف ايهيدب حبصأ يذلا ءرمألا اذه

 نإ مهنإف ءاذكه نولماعي ¥ لاجرلا نكلو :لأسي ضعبلا لعلو
 ءدحأ مهعنمي الو ؛ةسينكلا نولخدي ءمهدسج نم ضيف لزن وأ ءاولمتحا

 ؟نذإ ةأرملا اذاملف «نيناوقلا مهعنمت الو

 نأ دعب ةسينكلا لخدي نأ لجرلل حمسي ام ىصقأ هنأ وه باوجلاو

 ...لوانتلاب هل حمسي ال نكلو ءايدسج رهطتي

 وهو ءدسجلا ضيف يف ةأرملاو لجرلا نيب ايساسأ اقراف كانه نأ ىلع

 ىلإ ةبسنلاب مايأل رمتسم هنكلو ؛ءلجرلل ةبسنلاب يتقو ئراط رمألا نأ
 اضيأ وه عنمي ءرمتسم لجرلا دنع ناك نإ :ةاواسملا ودبت انهو .ةأرملا

 : امامك ةسينكلا ]وذ نم

 ؟يعيبط ءيش اذهو ܘ[ ܘܠܐ بنذ ام :لاؤسلا ىقبي

 .ىلوألا ةيطخلاب ًامئاد انركذي نأ ديري هللا نكلو .بنذ ال

 .انع عوفدملا ءادفلا ةميق سحن .ىلوألا ةيطخلا انركذت نإف
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 ةمالع كرت هنأ الإ ءانع تام حيسملا نأ عمو .توملا اهترجأ ةيطخلا

 عجولاب ' ةأرملل وأ ' ازبخ لكأي هنيبج قرعب ' لجرلل ءاوس ؛ىركذلل
 .(¥ كت) " نيدلتو نيلبحت

 نع ىلوألا ةيطخلا ركذتتو «ةأرملا ةداع عطقنت ؛لبحلا ةلاح يف

 ركذتت ܐܘܒܠ ةرتف ريغ يفو ...سافنلا مث ةدالولا مث ءلمحلا عاجوأ قيرط

 طقف سيلو ءتاسدقملا عيمج عانتما نع هعبتي امو ثمطلاب اهتئيطخ

 ...ةسينكلاو لوانتلا

 مايأ لك هقزر لجأ نم بعتلاب ىلوألا ةيطخلا ركذتيف لجرلا امأ
 ...فلتخت ةليسولاو ءفدهلا يه ىركذلاو .هتايح

 .رمذتلا ىلإ ¥ «ةيحورلا ةعفنملا ىلإ اندوقي رمألا اذه تيل

 ¢ £ | ܠܫܠ بوطن ادامت

 ؟اهتيلوتب ببسب مأ ؟اهتمومأ ببسب له ؟ءارذعلا ةديسلا بوطن اذامل

 ؟اهناميإ ببسب مأ

 وأ ماك ءارذعلا بوطن نأ انل زوجي ال هنإ سيمالبلا ܥܒܐ تأرق

 !برلا اهمركي يتلا ةمومألا يه تسيل ةيدسجلا ةمومألا نأو !لوتبك

 ةبارقلا وأ ةيعيبطلا ةيلئاعلا تاقالعلل ًايحور ًانزو مهفي ال هللا ثأف

 موهفملا وه امف .طقف اهناميإ ببسب وه اهبيوطت نأو ةيدسجلا
 ؟رومألا هذه لكل يسكذوثرألا
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 .برلل اهتمومأ ىلع : رومألا هذه لك ىلع ءارذعلا بوطن نحن

 اهنوك ةصاخبو ءاعم كلذ لك .ةسدقملا اهتايحو .اهناميإو ءاهتيلوتبو

 ..ملاعلا ءاسن لك ىلع اذهب تزيمت اهنأل «هلإلا ةدلاو

 لنت ملو .تامارك نلن تاريثك ءاسن ' :نحللا يف اهل لوقن امكو

 ١9(. :؟١ مأ) ' نهنم ةدحاو كلثم

 ام متي نأ تنمآ يتلل ىبوط " :اهل تلاق تاباصيلأ ةسيدقلا نإ اقح
 وه «متيس هنأ تنمآ يذلا اذه نكلو .(1© ١: ول) ' برلا لبق نم اهل ليق

 اذه يف اهبيوطت رصحت مل تاباصيلأ نأ امك .هلإلا ةدلاو حبصتس اهنأ

 ( وكر ما نتا نأ ىل نبا نم" :هلبق اضيأ تلاق لب «ناميإلا

 .ءاسنلا يف تنأ ةكرابم ' :اهبيوطت يف اضيأ تلاقو 67 ١: ول)

 .(57 ١: ول) ' كنطب ةرمث يه ةكرابمو

 ةرابع ذخأن نأ زوجي الو .هلإلا ةدلاو اهنوك ىلع زيكرت اذه لكو
 تايآلا يقاب كرتنو ؛ميرم ةسيدقلل تاباصيلأ ةسيدقلا بيوطت نم ةدحاو

 .' يباتكلا قحلا ' نع ةلماك ةروص يطعت يتلا

 امنإ ؛هلإلا ةدلاوو ءالوتب ميرم ةسيدقلا نوك نأ لوقن نأ ديرنو
 .اهتاذ صالخلا ةيضقب ناطبترت ناتفص ناتاه

 ذلوي أ ةافعتثطسجتقلا ودي دسسجتلا.هنؤئدي مصضالكلا متي :قأ انكم زاك مق
 نعد ܙ نبأ نأ !ةطنكميااةلهبواءاقتتعيبط نشفنب ةناسسنإ..«نم أ نضا نمأ كررلا

 «(ناسنإلا نبا) هسفن بيقلت ىلع رصي حيسملا ديسلا ناك اذهلو .رشبلا

 نم هتونبب الإ :قافسإللااشنبا عكسي ,ملو !قيتوبشبلا”ةرملختا» «ةفصلا هذهب هنأل

 ܐ
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 قلعتي بقل وه .ءارذدعلا ميرمب صاخلا (هلإلا ةدلاو) بقل نإف اذهلو

 .دسجتلا نودب متي يذلا .,صالخلا وأ .ءادفلاب

 ؟صالخلا عوضومب ةقالع اضيأ اهل ءارذعلا ةيلوتب لهو

 .صالخلا عوضومب ةقالع اهل ءارذعلا ةيلوتب ءاعبط

 لجر نم يعيبط رشب عرز ةجيتن دلوي نأ انكمم مناك ام حيسملا نأل

 !!ايداع اناسنإ ريصيو | ܙܘܐ

 حورلاب «ةيعيبط ريغ ةقيرطب ءءارذع نم دلوي نأ دب ¥ ناك لب
 نوكي ذإو ؛«ةيلصألا ةيطخلاب دلوي ¥ اذكهو هللا وه دحاو بأ هل ءسدقلا

 .ةاطخلا يدفي نأ نكمي ءاسودق اذكه

 ةصاخبو «هلإلا ةدلاوو لوتب اهنأ ىلع ءارذعلا بوطن ال نذإ اذامل
 ؟انصالخل نامزال نيرمألا نيذه نأل

 نم ؛يحيسملا هبهذم ناك ايأ هانا ܬ 8 ܒܒܘ 39595 ܙ
 دقو !؟الوتب اهنوك ىلعو «.هلإلا ةدلاو اهنوك ىلع ءارذعلا بيوطت مدع

 .(¥ وك١) لضفأ اهنإ لاقو ةيلوتبلا سلوب سيدقلا بوط

 ينبوطت لايجألا عيمج نالا ذنم اذوه " :تلاق امنيح ءارذعلا نإ مث

 يب عنص ريدقلا نأل ' :تلاق لب ءبيوطتلا ببس وه اهناميإ نأ دصقت مل '

 .(4£ ܕ 4 :) ول) " سودق همساو مئاظع

 برلا دلت نأو ءلوتب يهو دلت نأ ةيناكمإ يه «مئاظعلا هذه اعبطو
 ؟...هذه نم رثكأ مئاظع ةيأ ...هسفن

 $| ܐܚܐ :لك تبسبل نكلو.:ةأ رمأ ةيأ دنع ܠܫܪ نأ :نكمي نامنألا نإ

 !هسفن برلا دلتو «ءلوتب يهو دلت نأ اهنكمي

 يقابك اهلعج وه .طقف ناميإلا ىلع ءارذعلا بيوطت رصق نإف كلذلو
 .فورعم يتناتستورب هاجتا اذهو ءزيبمت نود .ءاسنلا
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 ةبارقلا وأ ةيعيبطلا ةيلئاعلا تاقالعلل ايحور انزو مقي ال هللا ܙ ܝܐ

 .اميلس ايباتك اميلعت اذه سيلف .؛ةيدسجلا

 يناثلا حوللا اياصو لوأ يف نيدلاولا ماركإ لعج هللا نأ يفكي

 اهنإ لاقو ؛(كمأو كابأ مركأ) ةيصو ىلع لوسرلا سلوب ددش دقو
 ܣ فأ) ' دعوب ةيصو لوأ '

 .(£ ١5: ىتم) همأو هابأ بس نم ةبوقع لتقلا ناك ميدقلا دهعلا يفو

 .هتصاخب ينتعي ال دحأ ناك نإ " :باتكلا لوقي ديدجلا دهعلا يفو

 ' نمؤملا ريغ نم رش وهو «ناميإلا ركنأ دقف ةف .هتيب لهأ اميس الو

 مدعب مهميلعت ىلع نييسيرفلاو ةبتكلا خبو دق حيسملا ديسلاو .(6 :6 ا

 .(3 ١١: تم) ' نابرق " ةجحب نيدلاولا ماركإ

 بيلصلا ىلع اهصخ هنأ .همأب حيسملا ديسلا مامتها نم لعلو

 .اهتياعرب متهاو ءعبسلا هتاملك نم نيتملكب

 ..رصح تحت لخدت ال «ةيلئاعلا تاقالعلاب مامتهالا ةلثمأو

 ةيعيبطلا ةيلئاعلا تاقالعلل ايحور انزو ميقي ال هللا نأب لوقلا نإ
 ميلعت عم قفتي الو ءعمتجمللو ةرسألل ميطحت هيف «ةيدسجلا ةبارقلاو

 .همأو هابأ مركي ال يذلاو ءديدجلا دهعلا وأ ميدقلا دهعلا يف ءاوس ؛باتكلا

 ىسوم سومان يفو .اقاع أنبا نوكيو !دوجولا يف ادحأ مركي نأ نكمي ال

 .نمؤملا ريغ نم رش وه ديدجلا دهعلا يفو .هنومجري اوناك

 ةكاكفناكا اضيأ انهم زكأاو مأك ءارذعلا مركأ حيسملا ديسلا نأ .دعبو

 .:.امأ ܠ نوكتل ةناسنإ سدقأ راتخا وهو :«ةيحور
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 ءارذعلا دسج ةمارك لوح

 دسج نع زيمتي ال ميرم ءارذعلا دسج نإ سيمالبلا ةوخألا دحأ لاق
 وهو .ليلحتلاو داسفلل عضخي نأ بجي يبارتلا اهدسجف .رخآ نمؤم يأ

 ؟مكيأر امف .اهدسج دوعص ركني اذهب

 هنأل ؛ةصاخ ةماركب يرشب دسج يأ نع زيمتي ءارذعلا دسج نإ

 سدقلا حورلا هسدقو .ءرهشأ ةعست دجملا بر هيف لح يذلا دسجلا

 .هنم ديسلا عضو امك (”ه ١: ول) هيف هلولحب

 نود «نفعلاو دودلا هلكأيل «ليلحتلاو داسفلل دسجلا اذه هللا كرتي لهف

 !؟نيسيدقلا نم ريثك داسجأ مركأ يذلا وهو «ماركإ

 برلا نم لاني الأ ,ةراهط رشبلا داسجأ رثكأ ناك يذلا دسجلا اذهو

 .تروملا هب ܐܢܒܐ اماوكإ

 امنإ ءنيسيدقلا يقاب نومركي ال امك .ءارذعلا نومركي ال نيذلا نإ

 .ينمركي مكمركي نم .هيسيدقل برلا لوق نولهاجتي

 لبق ىسوم دسج مركأ يذلا وهو ءاهتافو دعب برلا همركأ اهدسج نإ لب

 ادا



 .ةريذك سئانك دنع خيرات وه

 .ةكرب نورسخيو ءائيش نوديفتسي ال ءءارذعلا نومجاهي نيذلا نإ

 ؟ ةايحلا باب ءارذعلا له

 ةيمست ىلع .ةبعص مئاتشب ًاديدش اموجه سيمالبلا دحأل تأرق

 ديسلا نأ رابتعا ىلع ...(ءامسلا باب) .(ةايحلا باب) ةيبجألا يف ءارذعلا

 فارخلا بابب هسفن بقل دقو .ديحولا بابلا وه حيسملا
 ؟هيلع درلا وه امف .(١٠و4 ٠١: وي)

 :ةةنرخأ ىدقملا (اَب) ءارذعلاو ءىنعمب (باب) حيسملا ديسلا نإ

 لاقف .ىنعملا فالتخا عم «هباقلأ نم اريثك حيسملا ديسلا انحنم دقو
 رون نحنو «قلطملا هانعمب رون هنكلو .ملاعلا رون انأ لاقو «ملاعلا رون متنأ

 وه حيسملا نأ اقالطإ عنمي ال ءاباب ءارذعلا نوك كلذك .هنم انرون دمتست

 ؛ناميإلا ىلعو ܘ ܚܩܠ( ىلعو .؛ةسينكلا ىلع (باب) بقل قلطأ دق

 ...ةيحورلا طئاسولا لك ىلعو «ةزاركلا ىلعو
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 .يصالخلا هلمعو حيسملا ديسلاب ساسم يأ هلك اذه يف نكي ملو

 ىباتكلا قحلا قفاوت ءسدقملا باتكلا يف ةروكذم ءىرنس امك باقلألا هذهو

 ...هنع نوعفادي يذلا

 ...عءامسلا بابب تبقل «ملاعلا يف تنشد ةسينك لوأ

 نيب ًالصصاو املس هيف ىأر يذلا ناكملا نع ءابآلا وبأ بوقعي لاق
 () ¥ :58 كت) ءامسلا باب اذهو هللا تيب الإ اذه ام .ءضرألاو ءامسلا

 ..." هللا تيب " يأ " ليإ تيب " ناكملا ىمسو

 !؟بابلا وه حيسملا نوكي نأ عنمي ءءامسلا باب ةسينكلا نوك لهف
 وأ صالخلا ىلإ لصوي باب حيسملاو ؛حيسملا ىلإ لصوي باب ةسينكلا

 .دسجلاب انيلإ حيسملا لصوأ يذلا بابلا يه ءاضيأ ءارذعلا اذكه

 .(" :4 4 لايقزح) رفس يف اباب تيعد دقو

 هنم لخد ليئارسإ هلإ برلا نأل ' اقلغم نوكي قرشملا يف باب
 3 انف : 0ܨܨ وكيف

 .ةالصلاب حتفنت «ءامسلاف ءءامسلل باب تيعد اضيأ ةالصلاو

 .ءامس هتاذ يه لب .ءءامسلل باب درجم تسيل ءارذعلاو

 ىف نكس امنيح هلل انكسم توراص ءارذعلاو :هللا نكسم ىف. عامسلاف
 .هل ءامس تراصف ءرهشأ ةعست اهئاشحأ

 :هلل تيب تراص ةسينكلا نألو .(ةيناثلا ءامسلا) ةسينكلا اهيمست اذهلو
 يف انفقو ام اذإ ' :انتاولص يف لوقن اذكهو .ءامسلاب اضيأ يه هبشت كلذل

 .." ءامسلا يف نوفقاو اننأك بسحن (ةسينكلا يف يأ) سدقملا كلكيه

 رفس يف دروف ؛«ءامسلا ىلإ لصوت اباوبأ كانه نأ باتكلا ركذ دقو

 ةرجش ىلع مهناطلس نوكي يكل .هاياصو نوعنصي نيذلل ىبوط ' : ايؤر
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 دوجو لهف ١5(... :¥¥ ؤر) " ةنيدملا ىلإ باوبألا نم اولخديو «ةايحلا

 !؟بابلا وه حيسملا نأ عنمي (باوبأ)

 يذلا .حيسملا ىلإ لصوت اهنكلو «باوبأ ةيحورلا طئاسولا لك نإ
 .همدب صالخلا ىلإ لصوملا ديحولا بابلا وه

 بركأو بابلا قيضأ ام ' :لاقف رمألا اذه نع ܝܢ ܙܠ ثدحت دقو

 ١5(. : ىتم) ' هنودجي نيذلا مه نوليلقو .ةايحلا ىلإ يدؤملا قيرطلا

 ! بدكو + 2 قيبص "نأ هسفن نح .ثذحتي نكي مل اعبطو

 ا هنأ عنمي ,قيضلا بابلا نع انبر ثيدح لهف

 نينراق القع هم ريغ ةيحور 201 ةسينكلا ܝ ܝܢ مالك
 ١1(. 15: ئكا)»تاّيح او ولاب:تايحطؤزلا

 .هيلإ لصوي باب ناميإلاو ؛هللا ىلإ لصوي باب ةالصلا
 ام لكب اربخأ " ةسينكلا اعمجو «ةيكاطنأ ىلإ ابانربو لواش رضح امل

 ا 7 عأ) " ناميإلا باب ممألل حتف هنأو ءامهعم هللا عنص

 .حيسملا ديسلا ىلإ مهلصوأ هنأل ءصالخلل مهتليسو وه ناك اذه ناميإلا

 .ناميإلا ىلإ لصوي هنأل ءصالخلا ىلإ لصوي باب اضيأ ةزاركلاو

 .حيسملا ىلإ لصوي ناميإلاو

 ةسينك كالمل لاق امنيح برلا هدصق يذلا وه بابلا اذه ناك امبرو

 اك قيس ناك اماما *تنلعج دف اذنأه ܦܠܐ[: ܐܦ انأ +." :ايفلدالبف

 .( 8:59 فرإ." هقلغي نأ د

 ءاباب ةسينكلاو ءاباب ةزاركلاو ءاباب ناميإلاو ءاباب ةالصلا تناك نإ
 نم نولخدي نيذلل ىبوط نذإ ء.حيسملا ىلإ لصوت اهلك ءاباب ءارذعلاو
 ١(. £ 11 3 ءامسلا ةنيدم ىلإ باوبألا
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 ؟حيسملا وه نمو ؛ملاعلا صلخيل حيسملا هنم جرخ باب ءارذعلا

 ١- ةايحلاو ةمايقلا وه انأ ' :هسفن نع لاق امك ؛ةايحلا وه حيسملا '

 وي) " ةايحلاو قحلاو قيرطلا وه انأ ' "5 ' 1.7 وي) 0 1(.

 ' ًاصالخ انل راص دق " :اضيأ وه ءصلخملا هنأ امك حيسملاو -\

 يتحبستو يتوق ' :لوقنو ܕ ܙ ܕܝܚ ܐܬܠ اذهب يلصن نحنو ّ ( ) ) ^ زم)
 الف «ملاعلل اصالخ حيسملا ناك نإف ." اصالخ يل راص دقو برلا وه

 باب ءارذعلا يأ ,حيسملا هنم جرخ يذلا بابلا يمسن نأ نم ةبارغ

 ..صالخلا

 ةيناقحلا ةمركلا تنأ

 لوقن فيكف () ܘ: \ وي) ' ةيقيقحلا ةمركلا انأ ' :لوقي حيسملا ديسلا

 ةمركلا يه تنأ ' :ةيبجألا تاولص يفو ءارذعلا ةديسلا نع نحن

 بقللا سفن ءارذعلا ىلع قلطن له © ةايحلا دوقنع ةلماحلا ةيناقحلا

 ؟حيسملا ديسلا ىلع قلطأ يذلا

 ءارذعلاو .نيعم ىنعمب ' ةيقيقحلا ةمركلا انأ ' :لوقي حيسملا ديسلا

 (ةمركلا) بقل قلطي نأ نكميو .رخآ ىنعمب ' ةيناقحلا ةمركلا ' ىمست

 .هسفن سدقملا باتكلا
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 :رومزملا يف ليقف .ةسينكلا ىلع (ةمركلا) بقل باتكلا قلطأ دقف

 سرغلاو ةمركلا هذه دهعت .ءامسلا نم علطاو عجرا .دونجلا هلإ اي '

 يف رومزملا اذه مدختسن نحنو ١5(. :4܀ زم) ' كنيمي هتسرغ يذلا

 .ةسينكلا ناحلأ

 :ةسينكلا ىلع (ةمركلا) بقل قلطأ هسفن برلاو

 برلا انأ .ةاهتشملا ةمركلل اونغ مويلا كلذ يف " :هلوق يف كلذو

 .(¥ :77 شأ) ' ةظحل لك اهيقسأ اهسراح

 .يمرك نيبو ينيب اومكحا ٠ :ميلشروأ ناكس اي نآلاو ' ܐܝܡܢ لاق

 ؛ابنع عنصي نأ ترظتنا ذإ اذامل ؟هعنصأ مل انأو يمركل اضيأ عنصي اذام

 .' ؟ايدر ابنع عنص ءابنع عنص

 هبعش ىلع ىتح .(ةمركلا) بقللا اذه قلطأ دق برلا نأ نذإ ىرن

 ىلع تسرغ «.كلثم ةمركك كمأ ' :(ليئارسإ) نع لوقي هارن اذه يفو

 .ظيغب تعلتقا اهنكل .هايملا ةرثك نم ةخرفمو ةرمشم تناك .هايملا

 'اهرمث ةيقرش حير تسبيب دقو ؛ضرألا ىلع تحرطو

 .(١١؟و١٠ :)4 زم)

 يتنيتو ةبرخ يتمرك تلعج " :ليئوي رفس يف اضيأ برلا لاقو
 .(¥ :) ؤي) ' ةمشهتم هت

 :مركلاب ةسينكلا وأ هبعش هيبشت يف برلا لاقو

 ئلإ ةملسو ؛جايسب هطاحأو ءامرك سرغ «ءتيب بر ܐܒܠܐ

 .(¥¥ :¥ ) ىتم) "...رفاسو .«نيمارك
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 مهاطعأ يأ «نيماركلاب ةاعرلا بقلو ؛مركلاب ةسينكلا برلا هبش انه

 ىنعملا نكلو ' ماركلا يبأو ةيقيقحلا ةمركلا انأ ' :لاق امنيح بآلا بقل

 .ةسينكلا نع ةمرك ةملكو .,حيسملا نع ةمرك ةملك نيب فلتخي

 :هلوقب ةأرملا ىلع (ةمرك) بقل باتكلا قلطأ لب

 نوصغ لثم كونب .كتيب بناوج يف ةبصخم ةمرك لثم كتأرما '
 .(¥ :)4¥ زم) ' كتدئام لوح ددجلا نوتيزلا

 تقلطأ دقو ؛«ةجوزلا وأ ةأرملا ىلع تقلطأ دق ةمرك ةملك تناك نإف

 امف «ةسينكلا ىلع تقلطأ دقو «ةيطخلا ةلاح يف وهو ىتح هللا بعش ىلع

 .ةيناثلا ءامسلاب اهبقلن يتلا ءارذعلا ىلع قلطت نأ عناملا

 ...ةعيبطلا ىلعو رشبلا ىلع هللا باقلأ تقلطأ ام رثكأ امو

 :ذيمالتلل لاقو .(١؟ : ̂ وي) ' ملاعلا رون وه انأ ' :حيسملا لاق دقف

 كانهو «ءىنعمب انه نكلو .«بقللا سفن ١( £ :5 ىتم) ' ملاعلا رون متنأ '
 لاقو " يداملا يعيبطلا رونلا ىلع تقلطأ يتلا (رونلا) ةرابع ريغ «ىنعمب

 0 كت) ' ةملظلاو رونلا نيب هللا لصفو ,رون ناكف .رون نكيل هللا

 .خلا " ...يليبسل رونو .كمالك يلجرل جارس ' ارون تيعذ هللا ةملكو

 روس ءاردعلا

 ؟انصالخ روس اهنأ ءارذعلا نع لوقن نأ حصي له

 ¥[ ¶ ܘ



 ءايعشأ لوق ىلع ادامتعا «ةيمستلا هذه يف ككشي سيمالبلا دحأ نإ
 ءارذعلا تراص لهف ١8(. :50 شأ) ' اصالخ كراوسأ نيمست "' :يبنلا

 !؟صالخلا ةناكم يف

 لانك وه لب ܕ ܠܠ ܪ ةيا سبل سدقملا باتكلا نإ

 يا 50 هنيدي ةب يذلا لماكتملا 2 5 :باتكلا موهفمل

 :ةيامحلا ىنعم باتكلا يف ىطعت روسلا ةملك نإ

 :هلاجرو دواد نع لياجيبال يلمركلا لابان ناملغ ܡ لاق كلذل

 ' منغلا ىعرن ܘܛܫ اهيف انك يتلا مايألا لك ًاراهنو اليل انل | ܨܝܚ اوناك '
 ..مهيلع نوظفاحيو مهنومحي اوناك يأ 2( : ¥ ܘ مصا)

 نم ةنيدملا ةيامحل " ميلشروأ راوسأ " ىلإ رظني ناك ىنعملا اذهبو

 موجهل ةضرع اهنأ ينعت " روس الب 3 `

 ىلع ًاضيأ ىنعملا اذه قلطأ مأ .(روس) ةملكب هدحو هللا صتخا لهف
 .رشبلا نم ضعب

 «يبنلا ايمرأ مهتمدقم يف لعلو ءسانلا ضعب ىلع بقللا اذه قلطأ دقل

 ...برلا مف نم هل ليق يذلا

 ١: 3٠١(. هرأ) " ًانيصح ساحن روس بعشلا اذهل كلعجأو '

 نوكي ثيحب ؛بعشلا ةيامحل هسفنب هللا هنيع دق يبنلا اذه ناك نإف

 ءارذعلا ةدقق أ نذإ ناميإلا دض سيلف ܒ ܝ ءمهل اروس

 .ايمرأ نم لقأ تسيل يهف .اروس

 مطل



 3:3 1973 ¬: 36 ܝ )3 )6
 :ضرألا لك ىلع ساحن راوسأو ܥܢ ܠܟ دومعو .ةنيصح ةنيدم مويلا

 ١: ١8(. رأ) " ...ضرألا بعشلو اهتنهكلو اهئاسؤرلو اذوهي كولمل

 .ضرألا لكل ءاروس ءايمرأ نوكي نأ بجعأ ام

 .” روس ' بقل اضيأ يه تذخأ ديشنلا رفس يف سورعلاو

 " ةمالس ةدحاوك هينيع يف تنك ذئنيح ءنيجربك يايدثو ءروس انأ '

 اروس ةسينكلا نوكت ؛ةسينكلا يه انه سورعلا انربتعا نإف ٠١( :8 شن)

 ...طوقسلا نم مهتيامحل «نينمؤملل

 نوقت نإ يف اطعلا اه نوم ةيسينكلا و ءاووس ءايمرأ ناك كن

 .هللا مامأ ةلوبقملا اهتاولصب انيمحت ءاروس ءارذعلا

 تاولص ىلإ جاتحي هانلن يذلا اذهو .حيسملا مدب صالخلا انلن دقل

 .انصالخ روس «هلإلا ةدلاو ءءارذعلا تاولص نم ىوقأ سيلو

 ؟ سورع ءارذعلا له

 الئاتق :سورعلاب ءارذعلا ܠ اداقتنا -سيمالبلا .دحأل .تارق
 ...حيضوتلا وجرنف .ءارذعلا تسيلو سورعلا يه ةسينكلا نإ
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 لك نكلو «نادمعملا انحوي لاق امك سورع تيعُد ةسينكلا نإ ܐܵܦ
 ...برلل سورع ًاضيأ يه ةيرشب سفن

 عضولا سفنبو ىربكلا سورعلا نوكتت «ءسئارعلا هذه عومجم نمو
 مكتبطخ ' :لوسرلا سلوب لاق امك ءءارذع ةسينكلا تيعُد ءىنعملا سفنبو

 ةسينكلا انه .(¥ :) ) وك") " حيسملل ةفيفع ءارذع مدقأل دحاو لجرل

 .(" ١: شأ) ' ىراذعلا كتبحأ كلذل ' :لوقيف ءحيسملل ءارذعك

 ءارذع سفن لك نوكت نأ عنمي مل ,.حيسملل سورع ةسينكلا نوك

 توكلم نإ :لوقيف «ميلعتلا اذه مدقي يذلا وه هسفن حيسملا ديسلاو

 نكو «ءسيرعلا لابقتسال نجرخ تاميكح ىراذع سمخ هبشي تاومسلا

 ...حيسملل سورع لكل زمر .تاميكحلا ىراذعلا ءال وه

 يتلا يه ؛حيسملل ةبوطخم ةفيفع ةدحاو ءارذع نإ باتكلا لقي ܟܠܕ

 (ىراذع) لاق لب ءاهسيرعب عتمتتل ءسرعلا ىلإ هعم تلخدو هرظتنت تناك

 .هدح ىلع سفن لك ينعي

 ...سفن لك ىلع قلطي ءانه ةسينكلا ىلع قلطي امف

 .حيسملل اسورع اهتاذ وعدت .برلل اهسفن تسرك ةاتف لك كلذل

 .حيسملل سورع يه ܘܳܐ ܨܐ وأ لجر سفن ؛هبحت سفن لك كلذك

 سفن ةيأ مدصن نأ عيطتسن الو .يئامسلا هسرع ىلإ هعم لخدتل هرظتنت

 .ةسينكلا ܨܬ ܕ ةدحاو سورعلا نإ :لوقنو ؛برلل اهتبحم يف سوفنلا نم
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 .حوضو ىلجأب ةقيقحلا هذه مدقي ديشانألا ديشن رفسو

 .ديشانألا ديشن رفس يف اهلمأت نم سفن ةيأ مرحن نأ عيطتسن الو

 .دارفألاب سيلو ةسينكلاب صاخ هنإ :لوقنو

 نإ لب ةسينكلا ىلع قلطت نأ زوجي ال تاريبعت رفسلا اذه يف نإ لب
 انأ " :ديشنلا يف سورعلا لوق لثم «ءقيلأو بسنأ دارفألا ىلع اهقالطإ

 ' هتدجو امف هتبلط ' ' ربعو لوحت يبيبح ' " ظقيتسم يبلقو ةمئان
 نأ تضفر اهنأ وأ «ةمئان اهنأب ةسينكلا فصوت نأ بعصلا نمف .(5 شن)

 هتعدو «هتدجو امف هتبلط اهنأو ءربعو اهنع لوحت برلا نأو ܨܒ ܐ حتفت

 يحورلا روتفلاب نوفصوي دق نيذلا دارفألاب قيلي مالكلا اذه لب .اهباجأ امف
 ..:ظوقسلابو

 .ديشنلا رفس يف فولأم ܢܨܚ ܨܡ ريبعتو

 نارطقت سورع اي كاتفش ' ' سورعلا يتخأ اي كبح نسحأ ام '
 ܒ ܨܒ عوبني .ةلفقم نبع .ةقلغم ةنج سورعلا يتخأ ' , ادهش

 ;(17 638 .نذن)

 .ادحاو ىنعم اعم نايدؤت «قيرفت الب

 سفن ةيأ ينعت وأ ءانيح ةسينكلا ينعت نأ نكمملا نم رفسلا تاملك نإ

 .ةريثك نايحأ يف ةيرشب

 .صاخلا انموهفم يف اهدحن نأ بعصلا نم باتكلا تاملكو

 3 4 3: 34 1 ܟܬ يشن نأ ييدخلا ܒ

 .دودح الب لمأتلا اهلعجي دق ةرابعل ءديحولا

 ايؤرلا رفس يف يتلا سئانكلا عبسلا ىلإ لئاسرلا عبسلا كلذ لاثم

 ءانحوي سيدقلا نمز يف ةنيعم سئانكل لئاسر اهنأ ىلع انايحأ ذخؤت

 ܫ[



 .ةلاحلا سفن زوجت رصع يأ يف ةسينك ةيآل لئاسر اهنأ ىلع ذخؤتو

 .ةيرشب سفن لكل لئاسر اهنأ ىلع اضيأ ذخؤتو

 :لاق امنيح يبنلا دواد قدصو .دحت ال هللا ةملكو

 .() ) 4 زم) ' ادج ةعساوف كاياصو امأ .ىهتنم تدجو لامك لكلو '

 .ةيرشب سفن ةيأ ىلع قلطت نأ نكمي (سورع) ةملك تناك نإف
 !؟ءارذعلا ىلع ىلوألاب قلطن ال اذامل

 رومأ دجوت الأ ءضعبلل اكوكش ريثيو !!هيلع ܠܠܐ يف هريغ تقوو «ةباتكلا

 امنيح ةصاخبو «باتكلا نع عافدلا ىلإو ءدرلا ىلإ جاتحتو ءرثكأ ةيرهوج

 !؟ريوزتلاو فيرحتلاب هلك باتكلا مهتي

 ناسنإ نع مالكلا اذه له :لؤاستلا روثي نأ ءاقح ةلكشم يه لهو
 ؟ةسينك هسفن ناسنإلا سيلأ ؟ةسينكلا نع مأ

 دحأ ناك نإ مكيف نكاس هللا حورو ܠܠ( لكيه متنأ ' :باتكلا لقي ملأ

 ةسينك نذإ ناسنإلا ( ¥ ܕ ܪ 0( وك١) ' هللا هدسفيف هللا لكبه دسفي

 سورع وه .ةعماجلا ةسينكلا نوكتت سئانكلا هذه عومجم نمو ؛ةريغص

 .ةسينكلا يه يتلا ىربكلا سورعلا نوكت سئارعلا هذه عومجمو «حيسملل
 ...حيسملا دسج

 لوقنو «2طقف ءارذعلا تسيلو .ةرهاط سفن لك بطاخن نأ انل قحيو

 ." سورعلا اهتيأ ةمعن تدجو ' :اهل

 !؟ةمعن ةئلتمملا ءارذعلا ىلوألاب مك



 ؟ انل تخأ ءارذعلا له

 امف !...انل تخأ ءارذعلا نإ (سيمالبلا ةوخألا) دحأل باتك يف تأرق

 لسرلا ىتح ءلكلا ىلع (خأ) ريبعت نولمعتسي (ةوخألا) ءالؤه

 دجويف ءقورف دجوت هنأ ® ءعءاوحو ܟܢܐ ءانبأ انلك اننأ عمو «ءايبنألاو

 () ¥ ٠١: رخ) ' كمأو كابأ مركأ " :باتكلا لوقيو .تاهمأو ءابآو «ءانبأ

 .ءاوحو مدا ءانبأ نم كلثم امهنأ عم ؛نيوخأ امهيمسي الو

 ...ةيحور ةونب دجوت كلذك ء؛ةيدسج ةونب دجوت امكو

 يكل اذه مكيلإ بتكأ «يدالوأ اي " :بيبحلا انحوي سيدقلا لوقي املثم

 يحور بأك انحوي سيدقلا ىلإ رظنن نحنو ١(. :¥ وي١) "...اوئطخت ال

 .(يدالوأ اي) انل لوقي ءالوسرو ابأ يلوسرلا انحوي سيدقلا ناك نإف
 ...نذإ ءارذعلا نوكت اذامف

 تراصو ءانل بأ وه يذلا .هذيملت انحويل ܐܘܐ برلا اهاعد ءارذعلا
 ...اعيمج انل امأ عضولا اذهب ءارذعلا
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 باتكلا نأل ؛ءتخأ بقلب دسجلاب همأ يداني نأ دحأ عيطتسي ال ناك نإ

 !؟..لكلل مأ يه يتلا ءارذعلا ىلوألاب مكف «همأ مركي نأ هرمأي

 .هسفن برلل مأ يه لب .طقف انل امأ تسيل ءارذعلاو

 :اهل تلاقو ءاهمأ نس يف يتلا ءزوجعلا تاباصيلأ اهمامأ تعضتا

 ةدلاو ميرم اهنإ .(57 ١: ول) ' ؟يلإ يبر ܦܐ يتأت نأ ءاذه يل نيأ نم '

 .تاباصيلأ ةسيدقلا نذأ ىلإ اهمالس توص لصو نأ درجمب يتلا «هلإلا
 ١: 5١(. ول) سدقلا حورلا نم تاباصيلأ تألتما

 باتكلا لوقي امك ء.اهل وه عضخ دقو .برلل امأ تناك نإف
 ؟اتخأ اهيمسن نأ زوجيأ 0١(. :؟ ول)

 «نيريثك ةوخأ طسو ركب هنإ لوقيو «هل ةوخأ انوعدي حيسملا ديسلا نإ

 ىلإ اوضمي نأ يتوخأل الوق ابهذإ " :الئاق ةمايقلا دعب نيتميرملا بطاخيو
 ةئيشم عنصي نم" :لوقي امك ٠( : ¥ ىتم) ' يننوري كانه ؛ليلجلا

 0١0(. :١؟ ىتم) ' يمأو يتخأو يخأ وه .ءتاومسلا يف يذلا يبأ

 هلماعن وأ ؟اخأ حيسملا ديسلا وعدن نأ اذه ىلع ءانب زوجي لهف
 ؟خأك هبطاخن وأ ؟خأك

 مارتحالاب ءارذعلا نع ملكتن نأ ءارذعلا نع ثدحتن نأ نذإ انب قيلي

 اهتيأ كل مالسلا ' :الئاق مارتحاب ليئاربج كالملا اهعم ثدحت دقل .قئاللا

 قاحسنابو رثكأ مارتحاب تاباصيلأ ةسيدقلا اهعم تثدحتو ." ةمعن ةئلتمملا

 دووم ثنا. ىلإ يبرز ما يقتات نأ ءاذه.نيل نيا: نه" :ةلئاق ءبلق

 :باتكلا لوق كمامأ عضتو ؛كلذك اهنع ثدحتت

 .(¥ : )× ور) " ماركإلا هل نمل ماركإلاو ءفوخلا هل نمل فوخلا '



 هنأك  حيسملا ديسلا مأ يهو ̄ هل اتخأ ءارذعلا ربتعي يذلا (خألا) اذه

 ؟ فرعت ءارذعلا تناك له

 كلذ تفرع لهو ؟هللا نبا وه حيسملا نأ فرعت ءارذعلا تناك له

 ؟هتازجعم يف مأ اهدعب مأ ةدالولا لبق

 لبق هللا نبا هنأبو ءحيسملا توهالب نمؤت تناك ءارذعلا ةديسلا

 سودقلا كلذل ..." :كالملا اهل لاق ثيح ةراشبلا تقو نم لب .ةدالولا

 .(؟5 ١: ول) ' هللا نبا ىعدُي كنم دولوملا

 يف ءارذعلا ةديسلل تلاق امنيح رمألا اذه تاباصيلأ ةسيدقلا تدكأ دقو

 ' يلإ يبر مأ يتأت نأ ءاذه يل نيأ نم ' :ىلبح يهو اهل اهترايز
 ءاضيأ ءارذعلا ناميإ لب ءطقف تاباصيلأ ناميإ اذه نكي ܒܠܕ .(£¥ ١: ول)

 لبق نم اهل ليق ام متي نأ تنمآ يتلل ىبوط ' :تاباصيلأ اهل تلاق ثيح
 ...اهل ليق امب ناميإب ةداهش هذهو ." برلا

 ىؤر نمو تازجعم نم ءارذعلا هتأر دق ام اذه لك ىلإ فاضُي

 توهالب نمآ نم لوأ تناك ءارذعلا نأ ةقث يف لوقأ نأ عيطتسأو

 .حيسملا



 ةعلطمو «سدقملا باتكلل ةسراد تناك ءارذعلا ةسيدقلا ¿ܐ دقت لو

 ىعدتو ءانبا دلتو لبحت ءاردذعلا اه ' :اهيف تدرو يتلا ءايعشأ ةءوبن ىلع

 ةسائرلا نوكتو انبا يطعنو ' :اضيأو )( £ : ¥ شأ) " ليئونامع همسا

 ܡ ܐܠܐ ܐܨ .اريدق اهلإ ءاريشم ابيجع همسا ىعديو هفتك ىلع

 .(1 :5 شأ) ' مالسلا

 ءاهنبا ىلعو اهيلع قبطنت ةسدقملا تايآلا هذه نأ ءارذعلا تمهف دقو

 تناك اهنأ ' ليق امو ءاهمامأ ثدحت تناك يتلا بئاجعلا لك كلذ ديؤي

 .' اهبلق يف اهب ةلمأتم رومألا كلتب ظفتحت

 .' ينبوطت لايجألا عيمج اذوه " :تلاق اذه لجأل

 كلذو ءراجنلا فسوي سيدقلا وهف ءنمآ يذلا يناثلا صخشلا امأ

 .هل كالملا ةراشبل ةجيتن

 يذلا نادمعملا انحوي وه عبارلاو ءتاباصيلأ وه ثلاثلا صخشلا

 اهنطب يفو ء«ءارذعلا تتأ امدنع نينج وهو همأ نطب يف جاهتباب ضكترا
 .نينج وهو حيسملا

 ميرم نم ةوخأ حيسملا ديسلل ناك لهو ؟برلا وخأ بوقعي وه نم
 ؟ءالوه هتوخأ مه نمف الإو ؟ءارذعلا



 نبا تقولا سفن يف وهو «ىفلح نب بوقعي وه برلا وخأ بوقعي

 رخا قطن ابولك) ابولك ةجوز ميرم نبا ءدسجلا بسح حيسملا ةلاخ

 .(ىفلحل
 تاداع بسح «ةبارقلا ةدشل ةوخأ نوربتعي اوناك ةلاخلا دالوأو

 .ةديدشلا ةبارقلا هذه نع ثدحتلا يف دوهيلا

 لوقي نابال هلاخب بوقعي ةبارق نع ليق ام عوضوملا اذه ةلثمأ نمو
 نابال منغو هلاخ نابال تنب ليحار بوقعي رصبأ امل ناكف ' :باتكلا
 لبقو .هلاخ نابال منغ ىقسو ءرجحلا جرحدو مدقت بوقعي نأ .هلاخ

 اهيبأ وخأ هنأ ليحار بوقعي ربخأو .ىكبو هتوص عفرو ليحار بوقعي
 .() ¥\-) ܆ :75 كت) ' ةقفر نبا هنأو

 .هل اخأ ربتعا ءبوقعي لاخ ناك نابال نأ عم هنأ ىرن نحنو

 نوكت نأ هيلإ بلط امنيح بوقعي عم نابال هلمعتسا ريبعتلا اذه سفنو
 ام ينربخأ ؟اناجم ينمدخت يخأ كنألأ ' :هل لاقف ؛همنغ يعر يف ةرجأ هل
 .() ܘ :55 كت) ' كترجأ

 .طولو ميهاربا نيب ةبارقلا نع ريبعتلا يف ثدح عضولا سفنو

 ناراهو ماربأ وبأ خيرات نع باتكلا لاق كلذلو .طول مع ماربأ ناك

 ' هنبا نبا ءناراه نبا اطولو .هنبا ماربأ حرات ذخأو " :(طول دلاو)

 ...اوضمو هكالمأو ماربأ يخأ نبا اطول اوذخأو " :باتكلا لاق ءرموعل

 ' نيبردملا هناملغ رج ىبس هاخأ نأ ماربأ عم س املف

 .() £ ܕ ) \ ١5: كت)



 ميرم دال وأ .حيسملا ةلاخ دال وأ يسعد ةميدقلا تاداعلا هذه بسحب

 .هل ةوخأ ابولك ةجوز

 تافقاو نكو " :انحوي ليجنإ يف اهنع ليق يتلا يهف هذه ميرم امأ

 ' ةيلدجملا ميرمو ابولك ةجوز ميرم همأ تخأو همأ :عوسي بيلص دنع

 اضيأ تناكو " :سقرم ليجنإ يف اهنع ليق هذه ميرمو .(¥@ ١5: وي)

 ريغصلا بوقعي مأ ميرمو ؛ةيلدجملا ميرم نهنيب ديعب نم نرظني ءاسن
 : هي وه ا ةمولاسو يسويو

 نيذلا مه ابولك ةجوز ميرم ءانبأ ءءالؤه ةمولاسو يسويو بوقعي
 ؟راجنلا نبا وه اذه سيلأ ' :حيسملا نع دوهيلا لوق يف مهركذ درو
 : اذوهيو ناعمسو يسويو بوقعي هتوخأو ءميرم ىعدت همأ تسبلأ

 .(* :5 رم) (ܘ ܘ ;: ) × ىتم)

 1 يسملا ريغ دظ ملك ميرم ءارذعلا اها
 .اهتخأ دالوأ امنإو ءاهدالوأ اوسيل ' حيسملا ةوخأ "و

 بوقعي نع هزييمتل ءريغصلا يمس (ىفلح نب) ريغصلا بوقعيو

 .بيبحلا انحوي يخأ (يدبز نب) ريبكلا

5 
 تاباصيلأل ميرم ةبارق

 لاق اذاملف ءاذوهي طبس نم دواد ةريشع نم ءارذعلا ةديسلا تمادام

 ' ىلبح اضيأ يه كتبيسن تاباصيلأ اذوهو ' :كالملا ليئاربج اهل



 تانب نم يوال طبس نم نهاكلا ايركز ةأرما تاباصيلأ امنيب (”5 ١: ܨܐ
 ؟ 5 ول) نوراه

 لوسرلا سلوب لاق امك ܕܝܚ ܕ ىنعمب ' كتبيسن ' ةملك ضعبلا ذخأي

 '...نويليئارسإ مه نيذلا ء.دسجلا بسح يئابسنأ ' :مهلك دوهيلا نع

 .( 5و" :4 ور)

 .رخآ يأر هلف ؛(578+) ةيكاطنأ كريرطب سويريوس سيدقلا امأ

 :هل لاق ملح يف فسويل رهظ يذلا كالملا نأ امك :سيدقلا لوقي

 لسن نم يتأيس حيسملا نأ قباسلا هللا دعوب هركذيل ' دواد نب فسوي اي '

 ىلإ انعجرت ' كتبيسن تاباصيلأ اه ' :ةرابع لثملاب اضيأ اذكه ءدواد
 .ديعب ضام

 عنمت يتلا ةيصولا ىطعت نأ لبق ءجورخلارفس يف بتك هنأ عقاولا يف
 سومانلا بسح ةنهك سيئر لوأ نوراه وأ ءرخآ طبس نم ةجوز ذخأ
 بادانيمع ةنبا (تاباصيلأ يأ) ' عباشيلأ ' اذوهي طبس نم ةجوز ذخأ
 ° اذوهي ينب سيئر " ناك نوشحنو .(3١؟ :5 رخ) ' نوشحن تخأ
 ا ١: ىتم) ()+ 0 يأ١)

 ةجوز نأ ربد فيك «سدقلا حورلل يذلا ادج ميكحلا هيجوتلا رظنا
 نحنو .تاباصيلا ىمست هلإلا ةدلاو ميرم ةبيرقو نادمعملا مأ ايركز

 .(عباشيلأ) نوراه اهجوزت يتلا تاباصيلأ ىتح ىضم ادق ام عجرتسن
 ةبارقلا تراص هذه تاباصيلأ ةطساوبو ...نيطبس داحتا راص اهتطساوبو

 .ءارذعلا عم
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 سماخلا ءزجلا





 باتكلا ةمدقم

 كلذكو ؛ماع عامتجا وأ ءيحور عامتجا لك يف انعباتت ةلئسألا نإ
 .اهدهاعم يفو ةيكيريلكإلا ةيلكلا يف انسيردت لالخ

 :نيببسل ةلئسألا كلت مهأ ةباجإ رشنن نأ انيأر دقو

 نكي مل صخش لاؤسلا سفن هجو اذإ ءىرخأ ةرم اهتاباجإ ديعن ¥ يكل ١-
 .هيف تبيجأ يذلا عامتجالا يف ارضاح

 اهمدختسي نأ نكمي ذإ «ةلئسألا هذه هاجت ركفلا ديحوت ىلع دعاسن يكل ١-

 سفنب نوبيجيو .ءاحنألا ةفاك يف ظاعولاو مادخلاو ةنهكلا ءابآلا

 ةلبلب دجوت الو ؛ءنوعمتسملا حيرتسيو «نيملكتملا راكفأ دحتتف «ةباجإلا

 :انايحأ تاياعتلا هكقالتخا ܐܨܒ

 ةباجإ لوألا ءزجلا لمشي ءازجأ ةعبرا كلذ لبق نم كل انرشن دقلو
 ناصاخ عبارلاو يناثلا ناءزجلاو .باتكلا تايآب صتخت ةيباتك ةلئسأ

 .ةيحور ةلئسأب صاخ نثلاثلا ءزجلاو .ةيدئاقعو ةيتوهال ةلئسأب

 ادع ام .ةيحورلا ةلئسألاب هتيبلاغ يف صاخ سماخلا ءزجلا اذهو

 .ةديقعلا يف ةلئسأب صاخلا ليلقلا

 .الاؤس ١79 ةقباسلا ءازجألا يف اهيلع بيجأ يتلا ةلئسألا عومجم

 رشن نم نكمتن نأ وجرنو الاؤس 7١95 ىلإ لصن ءزجلا اذه رشنبو
 .هللا ءاش نإ بيرقلا يف ىرخأ ةعومجم

 ܟ ) 4 4 ܀ ربمسيبل

 ثلاثلا هدونش ايابلا
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 ةالصلا ءانثأ ركفلا دورش

 .ةعرسب يتالص ولتأو «ةالصلا ءانثأ يركف درشيف ءيلصأ ًانايحأ
 .ةالصلا بحأ ينأ عم ...يهتنت ىتم ركفأ انأو

 :نيعون ىلع وهو «ةريثك بابسأ ركفلا دورشل

 .ةالصلا ىلع ناسنإلا لطعي يكل ؛ناطيشلا نم ةبراحم وه عون -أ
 هلقع وأ هركف ءاطخأ نم وأ .ناسنإلا لخاد نم ببس هل سيلو

 .ةيجراخ ةبراحم يه امنإ «نطابلا

 ركفلا ىلإ تافتلا مدعو «ةالصلا يف تابث ىلإ جاتحي عونلا اذهو

 .ةالصلا يف ناكمإلا ردقب زيكرتلا ةلواحمو ءدعم بواجتلا وأ

 :ةريثك بابسأ اهلو ناسنإلا لخاد نم يتلا ةبراحملا -ب

 يفو ةاةلصلل ناسنإلا فقي ثيح ؛ءيحور ديهمت نودب ةالصلا يف ءدبلا ١-

 امو «سانلاب تاءاقتلالا ةرثكو «ملاعلا لغاشم نم ةريثك راكفأ هلقع

 ...تادهاشملا نمو تاءارقلا نمو سانلا مالا نم ركفلا ىلإ لصو

 دهمي «ةالصلا لبق يحور لمعب يلصملا موقي نأ اذه جالعو
 «سفنلا ةبساحم وأ «ليترتلا وأ «ةيحورلا ةءارقلا لثم «هللا عم دوجولل

 .يحور لاجم ىلإ ركفلا لقني ءيحور لمأت يأ وأ
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 تابغرو رعاشم نمو ءراكفأ نم ؛نطابلا لقعلا يف بسرت ام - ١

 بلقلا هلمحي امو ءرصبلاو عمسلاك ساوحلا هتعمج امو ؛ءتاوهشو

 يعاولا لقعلا حطس ىلع وفطي دق كلذ لك ...تالاعفنا نم سفنلاو

 .ةالصلا لطعت راكفأ ةئيه يف ةالصلا ءانثأ

 ذخأب ردفقلا اذه ىلغف ءاهامتها ملاعلا رومأ يطعي ناسنإلا ناك املك ܨ

 1 رثكأ نوكت اهنإف ,«هتامامتها ىلع تلوتسا ادإو .هبلق يف اهقمع

 .نايتاكم : > : 0 راش نم هله ىلع

 ملاعلا اذه رومأ ذخأي نأ ىلع هسفن بردي نأ ناسنإلا جاتحي

 ؛هرعاشم لك ىلع يغطي ريكفتب الو «مزأتب الو «رتوتب ال «ةطاسبب

 تقو يف فقو اذإ ءادعتسم اذهب نوكيو .قحتست امم ديزأ مامتهاب الو

 .مويلا لاوط هفداص ام لك ىسني نأ ؛ةالصلا

 تقو هقياضت طقف تسيل اهنإف «بعتم قمعب رومألا ذخأ نإ امأ

 .همالحأ يف هدوارت امبرو ؛مويلا لاوط هباصعأ قهرت امنإ «ةالصلا

 .هتاولص يف هودارت امك

 يف اهركذأو «برلا ىلع اهقلإف ءكبعتت تاقيض كانه تناك اذإ امأ

 نأك .ةالصلاب كمامتها مدع وه ؛ةالصلا يف كدورش ببس نوكي دق -

 .قمعلا اذه لتحتو راكفألا يتأت ,ةالصلل كقمع يطعت ال ذإف

 كو



 م
 تيبلا يف ةالصلا لوح

 برطضا كلذل «يناري ًادحأ نأ فاخأ نكلو ءتيبلا يف يلصأ نأ ديرأ
 ؟لعفأ اذامف .ةالصلا نع عنتما وأ

 ؛هللا عم ريسي يذلا نإ .يلصت تنأو دحأ كآر اذإ كمهي اذامو

 .يحورلا لمعلا نم لجخت الو ؛كتالص ءانثأ بلقلا يوق نك كلذل

 كوأر نإ امأ .دحأ كاري نأ بلطت ال كسفن تنأ كنأ مهملا

 يلصت ال فوسف الإو .ءكلذ ببسب يحورلا لمعلا لطبت الو قياضتت الف

 .قالطإلا ىلع

 ىلإ بهذت دحأ كاري نأ كمهي الو «؛لوانتتو ةسينكلا ىلإ بهذت كنإ

 لكلاو ؛ةعمجلاو ءاعبرألا موصو ريبكلا موصلا موصت تنأ كلذكو

 لكلا كلذك ؛نولوانتيو ةسينكلا ىلإ نوبهذيو نوموصي لكلا ناك اذإف
 .تويبلا يف اولصي نأ بجي
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 يف يزارك لمع كل نوكي اذكهو ءاولصي نأ تيبلا يف مهعنقت كتيل
 :ةالصلا راوج ىلا كيلا

 ܨܥ ܕ ܨ لمعلل ةياجتسا مهرثكأو ؛كلزنم يف كيلإ سانلا بحأب أدبأ

 .تيبلا يف نيلصملا دك كي 15 .كعم يلصي نأ لواحو

 .مهيلإ ةبسنلاب ابيرغ كلمع نكي الو

 .ءافخلا يف يلصت نأ كنكمي عطتست مل نإو

 مق وأ .اضيأ ماين مهو لصو اركبم ظقيتسا وأ .ماين مهو ليللاب لص
 مهجورخ وأ «مالعإلا لئاسوب وأ فويضلاب مهلاغشنا تقو يف ةالصلاب

 .ببس يأل وأ ةرايزلل

 ءرظنت فقاو كنأ لكلل ليخيو «ةفرش وأ ةذفان مامأ فقت نأ كنكميو

 8 5 7 7 0 77 .ايلصم افقاو نوكت عقاولا يفو

 ةصاخلا كتاولص يلصت نأ وأ «ةيبجأ ةالص تناك نإ كتاولصو كريمازم

 ..ملعي دحأ الو هللا نيبو كنيب

 «تيبلا ةالصب مامتهالاب ء:ةيطبقلا انتارسأ ىلإ هجوتن ةبسانملا هذهبو

 مدعو ܘܠܒܥ ܕ يلصي نأ ديري نمل تايناكمإلا ميدقت لقألا ىلع وأ ܢ ܙܠ

 .هتالص ىلع قيلعتلا مدعو «هتقياضم

 £ ) ܘ



 ةالصلا يف روتفلا
 هجالعو هبابسأ

 ؟اذاملف .يتالص يف روتفب نايحألا نم ريثك يف رعشأ

 ؟ةقيمعلا ةراحلا ةالصلا يل نوكتو ءروتفلا اذه نم صلختأ فيكو

 نامزلا ثيح نم ةديدش دويقب ةالصلا دييقت وه ببسلا نوكي دق-١
 .ظافلألاو ةقيرطلاو ناكملاو

 .ةقيلط ܘ ܙܟ كتالص نوكت نأ لواحف تنأ امأ

 يف نولصي صاخشألا ضعبف :بسانم ريغ تقو يف كتالص نكت ال ١-

 مهرمأ نم ةلجع يف نونوكيو مهلامعأ ىلإ مهجورخ ليبق حابصلا
 ةالصلا ءانثأ مهريكفت درشي دقو ةعرسب ةالصلا اوهني نأ نولواحيف

 رخأتم تقو يف ضعبلا يلصي دقو .مهديعاومو مهلامعأ يف نوركفيف

 وهو يلصيف مونلاب ناتلقثم هانيعو اذ دوت كج يع ءاخقو

 .ماني ىتح ةعرسب ةالصلا نم يهتني ىتم ركفي

 نوكت ال ثيحب كل بسانم تقو يأ يف يلصت نأ كنكميف تنأ امأ

 :موث وأ 1 `
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 يلصيف يحورلا دادعتسالا ةهج نم بسانم ريغ تقولا نوكي دقو

 ̀ .لا زي ام 7 :ليوط - 05 دعب ةرشابم 505

 اهيف غرفت «ةيديهمت ةرتف كانه نوكت نأ نسحتسي .ةيملاعلا هلكاشمب
 .هللاب لصتتو ىرخألا تامامتهالا نم ناكمإلا ردقب كسفن

 ةبساحمب وأ ليجنإلا يف لمأتب ةيداعلا كتالصل دهمت نأ نسحتسي -¥

 هللا اهيف كدعاس يتلا فقاوملا يف لمأتب وأ ,كئاطخأ ىلع كسفنل
 كلغاشم يف ريكفتلا وأ نيزوعملا نيرخآلا ةلاح يف ريكفتلابوأ

 .ةيديهمتلا ةرتفلا هذه دعبو هللا مامأ اهضرعت نأ ܠܸܢ ܡ يتلا كبلاطمو

 .ةرارحب يلصتسف يلصتل تمق اذإ

 يلصي وهف ةالصلل ًانيعم ًاببس فرعي ال وهو صخشلا يلصي ًانايحأ - 4
 تنأو ءيلصت نأ كيلعف تنأ امأ ة رتاف هتالص نوكتف «ةداع موقل امك

 تشدح ةئراط ةنيعم تابلطل امإ «ةالصلا ىلإ جاتحم كنأب امامت رعاش

 .ةقباسلا تاديهمتلاب اهتفرع تابلطل ܕ .ةنوعمل اهيف تجتحاو .كل
 نأ نود ܚ ثدحتلا ىلإ نينحب رعشت هللا ىلإ قاتشم كنأل امإو

 .ىفكو هللا ܥ "1 ܠܸܢ ܡ امنإو ءاببس نينحلا اذهل يردت

 ناك ܐܵܢ ةرمتسم ةالص يف نوكي ناسنإلا لعجي روعشلا اذه لثمو

 .تاديهمت جاتحت ال ةالصلا هذه لثمو تقولا ناك ܐܸܢܵܐ ܕ ناكملا

 3 ܨ ܫܘ اهل فرعت ال اظافلأ ددرت الف «مهفب كتالص نوكت نأ بجي-ه

 3 رار ل ار رب حام

 ا تاولصلا ܗܓ 3

 .ةوالتلا درجمب ىتح ميظعلا اهريثأت اهل كريمازم نأب

 نأ فاخي ناكم يف يلصي نم كانهف ءبسانملا ناكملا راتخت نأ بجي-5

 ةكرح لك بقرتت ةسرتحم هساوح نوكتف ءرخآ صخش هلخدي

 ني اف رح اعلا > ) دعتستو ܐܝܢ ܕܝܩ لك ىلإ بصنتو «ةيجراخ
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 ناكملا رتخا وأ كباب قلغأف تيلص ىتمف تنأ امأ نيرخآلا ةيؤر
 كلوح رودي ام لك كمهي الو ةالصلا يف قرغتست ثيحب ؛بسانملا
 .تنااودضأ و تناك رح دم

 كمامأ هليخت هللا مامأ ܐܠܟ احيرص نك امنإو «ةفلكتم كتالص نكت ال -
 كلكاشمو كبلاطم نع هثدحو كسفن همامأ فشكاو ءيش لكب هحتافو

 فطعي نونح بأك هذختأ كسفن يف ائيش “تست زكر ست هلي

 .كمثإ قامعأ يف ىتح كيلع

 كتالص نوكتس هتببحأ ىتم كنإف ؛هللا ةبحم ىلع كسفن برد
 .اهسفن ءاقلت نم ةراح

 ددقت يف ركفي دق ذإ ؛ةعامجلا عم هتالص يف أرتاف ناسنإلا نوكي دق -4
 عم تيلص اذإف تنأ امأ .هللا يف ريكفتلا لدب هتالص قمعل ةعامجلا

 ىلإو هللا ىلإ كركفب هجتتو ءكلوح نم لك ىسانتت نأ بجيف «ةعامج
 .هدحو هللا

 اهعم ٍطعت مل ؛:ةصاخ تالاكشإب كلاغشنا وه روتفلا ببس نوكي دق-14

 نوككت اذهلو ءرخآ ءيشب لوغشم كبلقو ءيلصي كناسلف .ةالصلل كبلق
 مامأ اهحرطتت وأ ءلغاشملا هذه ىسنت نأ امإ كلذل .ةرتاف كتالص

 .كتالص يف هللا

 ءيلصملا ةايح لك يف ماع روتف نع اهثاذ ةالسلا روتف نوكي دق-١٠

 اذلو ؛ةيضام ةقيمع ةايح راثأ نم رثأك ةالصلا ىقبتسا دق وه امنإو

 امل مهف الو ءهللا عم داحتا الو ءقوش الو ؛ةبغر ريغب يلصي وهف

 لجأ نم يلصي نأو هتايح حلصي نأ هيلع صخشلا اذه لثم هلوقي
 .تاذلاب ةايحلا هذه
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 مغنو نحلب ةالصلارس

 اذه أدب ىتم ؟ماغنأ وأ نحلب يهلإلا سادقلا يف ,نهاكلا يلصي اذامل

 ؟رمألا

 ميدقلا دهعلا يف امنإو ءطقف ديدجلا دهعلا يف سيل ءادج ميدق رمألا اذه

 ةرشعلاو ةراشيقلاب اضيأو ءرامزملاب يلصي يبنلا دواد ناك امك .اضيأ

 :اضيأ لوقيو (¥ :77 زم) ' ةديدج ةينغأ برلل اونغ ' :لوقيو .راتوألا
 .رامزمو راتوأب هوحبس .صقرو فدب هوحبس .دوعو بابرب هوحبس '
 ١5١(. زم) ' فاتهلا جونصب هوحبس .تيوصتلا جونصب هوحبس

 تخأ «ةيبنلا ميرم نأ ءرمحألا رحبلا روبع ةصق يف دجن ءدواد لبقو

 فوفدب اهعم ءاسنلا عيمج تجرخو ءاهديب فدلا تذخأ ءنوراهو ىسوم

 امهحرط هبكارو سرفلا .مظعت دق هنإف برلل اومنر " :تلاقو ءصقرو
 .(١1و١٠ :) © رخ) ' رحبلا يف

 | ابطيأ 7 5 7 عيمتلا اذه

 ريمازمب ' :لوسرلا لاق دقو .انتاولص يف برلل ينغن نأ لمجأ ام
 ° برلل مكبولق يف نيلترمو نيمنرتم .ةيحور يناغأو حيباستو
 لكيه يف ةتباثلا مهتفيظو مهل تاينغملاو نونغملا ناكو .()4 :5 فأ)

 ...مهريغو فاسآو ناميه ةزرابلا ءامسألا نم ركذنو ....برلا
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 ...يداعلا مالكلا نم رثكأ ةفطاع امهيف ءانغلاو نحللا نإ

 انهو رق وأ ؟ :انككوش 4009 ` ) 9 305 : 
 ...بلقلا يف اريثأت رثكأو ءسفنلا يف

 يف فطاوعلا ميسجت وأ ءتامغن ىلإ فطاوعلا ةمجرت يه ىقيسوملاو

 ربعتو اهلك ناسنإلا رعاشم عمجت ىقيسوملا .ةفطاعلل ةغايص وأ «مغن

 ...هريغ يفو هيف ريثأت تاذ ةقيرطب ...اهنع

> 
 نوصيلايريك ءانثأ تالمأت

 ؟ةرم £ ) نوسصيلايريك ةالص ءانثأ ركفن ءيش يأ يف

 ةقيلط كسفن نكتلف .ةنيعم تالمأت يف كسفن رصحأ نأ ديرأ ال انأ

 نكلو ةالصلا تقو اهتلاح بسحو ܨܗ ܙ ܨܠ اهنيعي امبسح ةيرحب لمأتت
 ...تالمأت ضعب ضرعن نأ نم عنام ال

 :لوقي اهنم لك عمو «ةدحاوف ةدحاو هللا مامأ هاياطخ ضرعي ضعبلا @

 .ةرفغملا ابلاطو ءاهنم صلختلا ابلاط محرا بر اي

 يتلا مالآلا هذه نع ارذتعم محرا بر اي :لوقي وهو «ريماسملاو

 .هببسب برلا اهلمحت



 :ةمكيرلا ' مامأ هلكاشمو هناقعض ضرعي نطعيلاو 1

 :ةسينكلا لجأ نمو «نيرخآلا لجأ نم تابلطلا هذه لعجي ضعبلاو ®

 .هللا مامأ قاحسنا يف هتابلط لك ضرعي ضعبلاو

 ܗܬ
 ؟ يلصأ فيك

 ةليلق اظافلأ لوقأ وأ .لوقأ اذام فرعأ الف .ءيلصأل فقأ ًانايحأ
 ؟لوقأ اذامو ؟يلصأ فيكف .فقوتأو

 باتك كسما ؛ةظوفحملا تاولصلا كمامأف هلوقت ائيش دجت مل نإ
 ؟يلصت فيك كملعي وهو «ةيبجألا

 برلا انل مدق امنيح ؛ةظوفحملا تاولصلا أدبم انملع يذلا وه باتكلاو

 دحاو لكل نكيل ' :لوسرلا لاق امك ؛تاومسلا يف يذلا انابأ :ةالص

 مدختست ميدقلا دهعلا ذنم ةسينكلا تناكو 5١1:1١5(. وك١) ' هرومزم

 .دعاصملا ريمازم يف امك ءريمازملا تاولص

 :ةيتآلا طاقنلا كمامأ «ةالصلا ملعتت يكل تالاحلا ةيأ ىلعو

 .كتاجايتحا لك برلا ىلع اهيف ضرعا .؛بلطلا تاولص كانه - )
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 برلا ܟܬܐ كاياطخ لك اهيف ركذتت «ةيطخلاب فارتعالا تاولصو -¥

 .بلق قاحسنا يف ةرفغملا بلطتو ءاهيلع مدنتو

 ةليمجلا هللا تافص اهيف ركذتت ܗܢܼܝܢ ܕ ديجمتلا تاولص كانهو-:

 .اهب هيجانتو

 نم ܝܢ ܠܐ اهب ملكت ةفاك رعاشملا عاونأو ةلادلاو بحلا تارابع كانهو -

 ...ةلادب كبلق

 اظافلأ ريختت نأ لواحت ¥ ءقلطنم بلقب هللا عم ملكت مومعلا ىلعو

 هتبحمب قثي رخآ بلقل هبلق حتفي ناسنإكو «هقيدص ملكي قيدصك «ةلماك

 .هتياعرو

 :ةرركتملا ةريصقلا تاولصلا كمامأف ءاذه فرعت مل نإو

 ينمحرا حيسملا عوسي يبر اي :ةرابع لثم اهل حيرتست ةنيعم ةرابع
 كرابأو حيسملا عوسي يبر اي كبحأ وأ ءيتنوعم ىلإ تفتلا مهللا وأ

 ىتح «ةديدع تارم كقامعأ قمع نم ةرابعلا هذه لثم ررك .خلا...كمسا

 لثم هللا مامأ اهنأ قثو .كفطاوع لكب ةجوزمم جرختو «كسفن اهب عبشتت

 .يناعملا ةلماكتم ةليوط ةالص ةيأ

 .اهقبست ةيحور ةسلجب كتالصل دهمت نأ كنكمي

 كتالمأتو كراكفأل ًايوق أردصم نوكت نأ نكمي ةيحورلا ةءارقلا نإ
 لمأتلاو سفنلا ةبساحمو ليتارتلا كلذكو ...هلوقت ائيش كيطعت «ةالصلا يف

 ...ةالصلا راكفأل رداصم اهنإ ...باتكلا يف
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 31 وتملا باصعألا
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 امدنع لعفأ اذامو ؟كلذ جالع وه امف .ةرتوتم يباصعأ دجأ ام اريثك

 ؟باصعألا رتوت ىلإ يدؤت يتلا بابسألا يه امو ؟ةرتوتم يباصعأ نوكت

 .ةيحور وأ ةيسفن ضعبلاو «ةيدسج اهضعب باصعألا رتوت بابسأ

 .قاهرإلاو بعتلا :ةيدسجلا بابسألا نمض نمف-١

 لمتحت ال ةلاح يف نوكتو ؛بعتملا دسجلا نمض بعتت باصعألاف

 ىف 1 ايل بيس تراخإ ةيار ةكيبع طفض.ىأو ءانيش اهب

 .هتالاعفناو ناسنإلا تافرصت

 .ةحارلا ةلقو قاهرإلا نم بعتت بعتت دق اضيأ باصعألاو

© ¬ :010 3 

 ضرعي لصاوتملا لمعلا نأل ءءاخرتسالاو ةحارلا ىلإ ناسنإلا جاتحي

 ةطيسب قئاقد درجم ةحارلا هذه تناك ول ىتح ...قاهرإلا ىلإ باصعألا

 ةصح نيب سرادملا ذيمالت عم ثدحي امك ءىرخألاو لمعلا نم ةرتف نيب

 .لصاوتملا لمعلا ةدح رسكت اهنأل ܧܐ ةيزيلكنإلاب اهنومسيو .ىرخأو

 .باصعألا حيرت يلاتلابو .دسجلا حيرت امك ؛ءنهذلا حيرتو
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 ىلإ جاتحت انتعيبط نأ ملعي هنأل ,عوبسألا يف ةحار موي هللا انحنم دقل
 .كلذ

 كلذل ءاهبعتي لصاوتملا لمعلا نأ ملعيو ءانتعيبط قلخ يذلا وه هنإ

 ام المع هيف لمعت ال :انل لاقو .(ةحارلا اهانعمو) 9530240 تبسلا اناطعأ

 هدسج ةحارلو «ناسنإلا ريخل ةيصولا هذه تناكو .() £ :5 ثت)

 سيلو ؛ناسنإلا لجأل لعُج امنإ تبسلا ' :برلا لاق اذكهو .هباصعأو
 .(¥¥ :¥ رم) " تبسلا لجأل ناسنإلا

 تنأو .ءنخاس راوح وأ بعتم ءاقل يف لخدت نأ نم سرتحا كلذل
 ..ايدسج قهرم

 كدسج نم ءزجك ةقهرم نوكت  كدسج نم ءزجك  كباصعأف

 تنأو ّمت اذإ ءراوحلا وأ ءاقللا سفن امنيب ةلمتحم نوكت الو ءقهرملا

 ةحارلا تارتف لمهت ال .. .لهسأ ةقيرطب رمي ءايبصعو ايدسج حيرتسم

 اهب عيطتست تنأ لب .. .فرتلا نم انول اهنظت الو ؛كل ةمزاللا ءاخرتسالاو

 .ةزفرنلا نع ًاديعب ءيحور بولسأب فرصتت نأ
 .ايدسج قهرم صخش عم لدج وأ شاقن يف لخدت ال ءكل يتحيصنو

 هتلاح نأل ءبعتم صخش نم ريكفت ىلإ جاتحي اماه ابلط بلطت الو
 يف يويح رمأ يف تبلا وأ قيمعلا ريكفتلا ىلع هدعاست ال امبر ةيحصلا

 نوكي ةلاحلا هذه لثم يف ةشقانملا وأ بلطلا ىلع رارصإلاو .بعتلا ةلاح

 ةلايعا: 2 طنط

 .باصعألا ضرم وه ءرتوتلا يف ببسلا نوكي دقو-؟

 ا ا ولا الا ا ل
 .جالع ىلإ جاتحت ةلاح هذهو

 .نوصصختم ءابطأ اهل ءباصعأ ܐܝܟܢܐ كانه

 فريد



 ىأف ...هلقعب الو ناسنإلا ةيسفنب اهل ةقالع ال «ةتحب ةيوضع بابسأ اهل

 يلح طيغبصت داظعلا هيف. «يرتلا ذومعلا يف اضم ىكشر الكم ناسنإ

 ريغ نم ؛هباصعأ نم ناسنإلا وكشي اذكهو .اهبهلتو ءاهبعتتف باصعألا
 نم هقياضي ببس يأل لمتحم ريغ ةلاحلا هذه يف نوكي دق نكلو .ةزفرن
 .جراخلا

 .ةعرسب روثي ثيحب ءايبصع ناسنإلا عبط نوكي دقو-“*

 رمألا اذهو .هحمالم مهجتتو «هتجهل ريغتتو ؛هتوص عفتريو دتحيو

 نسحو ءودهلا ىلع بيردتلاو .,بضغلا كرتب يحور جالع ىلإ جاتحي

 .نيرخآلا ةلماعم

 .ءبضغلا باتك يف كل تبتك دقو .بضغلا تاببسم نع دعبأ كلذل - £

 .ةزفرنلا نع دعبتل ؛هتءارق كنكمي (بضغلا جالع) نع اليوط الصف
 ردقب دعباف ...باصعا ىنعمب 71175 ةملك نم ةقتشم ةزفرن ةملكو

 ةحارلا نم وج يف نوكت ىتح ؛كريثيو كبعتي ام لك نع كناكمإ
 .ةعرسب ةراثتسالا مدع ىلع كدعاسي

 .تمزتلاو .فنعلا عبط :باصعألا رتوت ببس نوكي دقو -ه

 هتافرصت نوكت ؛هتايح يف اجهنم فنعلا ذختي يذلا ناسنإلاف

 ةجيتن ىلإ لصي نأ لواحيو ءامهافت الو ًاشاقن لبقي الو ءرتوتلاب ةبوحصم
 رمألا دادزي ءفنعب هفنع لبوق ولف ...ةدشبو قرطلا رصقأ نمو ةعرسب
 .نيبناجلا نم ارتوت



 ف راجت الز ندمتصلا, غيسار_نوكياال» ءتمزتملا ناسنإلا,كنذك

 نوكيو .اضيأ هريغ ىلعو هسفن ىلع قيضي .هلعجي هتمزتو .هريكفت
 .رتثوتلاب انوحشم ܘܫܘ لمالعتلا

 تخدم جلو 618 ةنيحماألم نيتمزتسلا صاخشألا ذجت امئاد

 :ةيساق ةددشتم تاقيلعت عم ...موجهلل ةدعتسم باصعأو «ةبهتلم نويعو

 ..قيلي ال اذهو ܕ( ܙܟ اذهو ءأطخ اذه

 عمتجملل احلصمو «سانلا عيمج ىلع ًابيقر هسفن ميقي دق تمزتملاو
 !مهفرعي ال نيذلاو مهفرعي نيذلاو ءراغصلا حلصي امك رابكلا حلصي «هلك

 !!ةبسانم البو ؛«ةبسانم لك يفو «ناكم لك يف ءءيش لك ىلع ةروث هنإ

 .كريغ ىلع ًابيقر كسفن مقت ال .ءكباصعأ أدهت يكل ءكل يتحيصن

 ܘܡܟ

 ܬܳ(: ات ܐܟܐ 110 9 ا تينا نجا :كسفنل لقو

 ...ةبعتم مهباصعأ ؛ءافعضلا نأل .أدهتو كباصعأ حيرتست

 :ةيسفن ةلاح وه رتوتلا ببس نوكي دقو-*

 هذه يفف ٠ ܫ وأ ܒ وأ ܢ 1 ܢ 3 ܗ لثم

 21 هاي ام افك ا طحوا .اهذو الم نويل ةليمو دجت مل
 يذلا رتوتلا لوزيف «ةماع ةفصب هيف يسفنلا بعتلا اذه جلاعي وأ ؛لخادلا

 .هجئاتن نم وه

 .ةئطاخلا راكفألا ةقيرط ببسب .ءباصعألا بعتت كلذك-١

 مهجيهتو مهبعتت ةقيرطب نوركفي امئاد .مهدض مهلقع 8:3 كانهف
 ءارش الإ ليختي ال يذلا ؛هراكفأ يف يوادوسلا صخشلاك .مهباصعأ دشتو

 ناسنإلا هلثمو .هبعتت هراكفأ اذهف .جئاتنلاو فورظلا أوسأ الإ عقوتي الو

 ك1



 ,ةديدش ةعرسب ركفي يذلا «.بهتلملا ناسنإلا كلذكو .هريكفت يف دقعملا

 ١ ܘ )| ܥܐܢ هباصعأ ددمتتو " ...هعم هباصعأ بهليف «ءوده 3 ورد نودي

 اضيأ هباصعأ ءكاكشلا ناسنإلا لثملابو !...هتيسفن لخاد ىف ىتلا

 .ةشاشبلا ىلع دوعتت نأ كباصعأ حيريو

 طسبنت كحضلاو حرملا ةلاح يفف .حرملا حور كتايح يف لخدي نأو

 وأ ' طسبنأ " نالف .«ةيماعلا يف لاقُي كلذل .أدهتو ءاهرتوت دعب باصعألا

 ܝ طوسبم

 امنيب ؛مارح كحضلا نأ نوملعي ؛مهتايكسن يف ضعبلا نأ ةلكشملاو

 لقألا ىلعف ...(£ :¥ اج) " تقو كحضللو ؛تقو ءاكبلل ' :باتكلا لوقي

 :لوسرلا لوقيو .حرفلا حور كل نكيلف ؛حرملا حور كل نكي مل نإ

 دقو .(£ :£ يف) ' اوحرفا اضيأ لوقأو .ءنيح لك برلا يف اوحرفا '
 .(¥¥ : ܘ لغ) ' مالسو حرفو ةبحم " حورلا رامث ةمدقم يف حرفلا عضو

 .ةيسفنلا ضارمألا ًاضيأ باصعألا بعتت يتلا ءايشألا نم-/

 كلذك .ةبعتم هباصعأ دجت رارمتساب «قلقلاب وأ فوخلاب ضيرملاف

 هددرت ببسب «ةبعتم هباصعأ دجت :؛لجخلا نم وأ ܠܠ ܙܢ نم يساقي يذلا

 .هلجخ ببسب وأ

 ابنا بابضعألا .تاده «لكادلا نم سفنلا تعلمنا اذإ

 .غرفتلا مدعو لاغشنإلا رتوتلا ببس نوكي دقو-9
 صخشلا ناك ول ةصاخبو «مهافتلل الاجم يطعي ال دق لاغشنإلاف

 عوضوم يف زكرم هركف وأ ؛:ةعرسب هلمع نم يهتني نأ ديري لغشنملا
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 ةقيقد لك ىلإ جاتحيو ءاقيض هتقو ناك نإ ريكفتلل هكرت عيطتسي ال نيعم
 .ةظحل لك وأ

 .كعم ثيدحلل نيغرفتم نونوكي امنيح ؛سانلا ملكت نأ يتحيصنو

 .الغشنم نوكي نم ىلع طغضت الو

 .هلخاد نم سيلو ناسنإلا جراخ نم رتوتلل بابسأ دجوتو

 لماعتلا أطخ عم «ةيجراخلا طوغضلا اضيأ باصعألا رتوت بابسأ نم

 .ܐܬܘܪ])¢%011 اهعم

 دقو ...لحلا ةبعص نوكت يتلا وأ «ةعباتتملا تاقيضلاو لكاشملا نم

 مهتاناهإو مهتلماعم ءوس وأ ءاهجئاتنو نيرخآلا ءاطخأ رتوتلا ببس نوكي

 .ةيساقلا مهظافلأو

 هيلع لحت بعاتمو ؛ةيجراخ طوغضل ضرعم ايندلا يف ناسنإ لك
 رمألا نأ مأ ؟طوغضلا كلت ببسب نوراثي سانلا لك لهف .هريغ نم

 !؟اهل ةباجتسالا ىدم ىلع فقوتي

 ريكفتب اهلباقي وأ ءربصو لامتحاب طوغضلا كلت ضعبلا يقالي دق

 حورب اهلباقي ضعبلاو «ةالابم الب اهلباقي ضعبلاو .اهفرصيو ةمكحو
 ...هلخاد ىلإ اقالطإ لخدت ال ؛هسفن جراخ اهلعجي ضعبلاو .حرملا

 ناذهو .سأيب وأ نزحب اهلباقي ضعبلاو .بضغو لاعفناب اهلباقي ضعبلاو
 ...امهباصعأ نابعتي ناريخألا

 :ةبعتملا ثيداحألا عامس يف رتوتلا ببستي دقو-٠

 ثيحب اهلوط يف وأ ءاهراركت يف وأ ءاهتيعون نم ةبعتم نوكت نأ امإ
 عماسلا نأ وأ :ةرمتسمو ةهفات نوكت وأ ؛قحتست امم رثكأ اتقو قرغتست

 ...تمصي نأ ءاشي ال ملكتملاف كلذ عمو .ثيدحلا نم عونلا اذه ديري ال

 .عمسلل نانذأ هل نم ملكت نأ كل يتحيصن
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 نوريثكو .هثيدحب هريغ باصعأ دشي دق ءباصعألا دودشم ناسنإ

 .عونلا اذه بنجتت نأ كل يتحيصن .مهمالك ةقيرطب مهريغ نوريثي
 ةلاطإلا كلذكو ءرمتسملا حاحلإلا اضيأ باصعألا بعتيامم- ١
 ..راركتلاو

 رمألا كلذ كنم جاتحي دقو :«كلذب هدعتف ءابلط كنم بلطي ًالثم ناسنإف

 :هل لوقتو .كبعتت ةقيرطب حليو حلي تقولا اذه لالخ هنكلو .ذيفنتلل ًاتقو
 كلذ لك نوكيو .اليوط مالكلا رركيو .حلي هنكلو " ركاف انأ .رضاح `
 1? 8 )ܨ جوهأ ةجاحلا بحاص ° :لثملا لوقي امكو كباصعأ ىلع اطغض
 لاني نأ نم الدبف :ةيسكع ةجيتنب يتأي احاحلإ ةجاحلا بحاص حلي ام
 بلطلا ناك ول ةصاخبو .هنم بلطي نم باصعأ هحاحلإب ريثي «هتجاح

 حليو ؛:ةعرسبو نآلا ديري بلطي يذلاو ءريكفت ىلإ وأ تقو ىلإ جاتحي
 ..,ل

 .رابخألا ببسب باصعألا رتوتت ًانايحأو
 رعشي يتلا رابخألا كلذكو .ةريثملاو «ةقلقملاو ؛:ةجعزملا رابخألا

 راش ܬ ܝ 9 8: رأ .ةطلاغم يوحت اهنأ ناسنإلا
 كعانقإ ىلع اهلقان رصيو ءاهقيدصت كنكمي ال يتلا رابخألاو .ةضرغملا

 ساسأ ال يتلا ةفلتخملا رابخألا اضيأ اذه يف لخديو !...ةليسو ةيأب اهب

 .باصعأللو سفنلل ةحار ببسي رابخألا هذه لثم نع دعبلاف كلذلو

 م 80 0 3:4 ܒܣ 315 ; 5395 ناك اذه .نهو

 ىلإ فاضُي نأ نكمي ءرابخأ نم هأرقت وأ هعمست ام لك :كل يتحيصن

 .تامولعملا ليلحتب موقت نأ كنكميو .كباصعأ ىلإ سيلو ؛كتامولعم

 رابخألا ضعبو ...بعتم لودج يف لخدت نأ نود ءاهنم حلصي ام لوبقو
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 :باصعألا رتوت جالع

 .يلخادلا مالسلاو ءودهلا ىلع بيردتلابو ءبابسألا ةجلاعمب الوأ

 .باصعألا ءوده ىلع ءاخرتسالاو ةحارلا دعاستو

 .ةبهتلملا باصعألا ةقاط ددبي امم يشملاو ةضايرلا ديفت كلذكو

 امك ءءاذغ ىلإ جاتحت اضيأ باصعألا نأل ؛ةمزال ةميلسلا ةيذغتلاو

 ...ءاخرتسالا ىلإو | ܕܠܐ جاتحت

 اتضيأكلذل حلصتاو'....قلط ءاوه .يف قيمعلا :نيفنتلا بيرادت اضيأو
 .ةئداهلا ىقيسوملا

 نم ركفلا لوحت يتلا ةءارقلا :ةرتوتملا باصعألا ةحارإل نكميو

 ...ىرخأ تاعوضوم ىلإ رتوتلا ةقطنم

 .حرملا حورو ةشاشبلا ىلع بردتلا باصعألا رتوت نم حيري اممو

 .ةميلسلا ةيحورلا ةايحلاب اذه لك لبق جلاعي باصعألا رتوتو

 هللا ةيانعب نمؤملا ناسنإلاو .باصعألا رتوت نع ديعب يحورلا ناسنإلاف
 لماوعلا رئاسو فوخلاو بارطضالاو قلقلا نع اديعب نوكي هتياعرو
 .بضغلا نع اديعب ائداه اعيدو نوكي امك ,باصعألا بعتت يتلا ةيسفنلا

 .كباصعأ حيرتستف ,يلخادلا مالسلا ىلع بردت :ةريخأ ةحيصن
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 ؟ مارح تايبنجأ نم جاوزلا له

 .ميدقلا دهعلا يف حضاو اذهو .تايبنجألا نم جاوزلا باتكلا مرح دقل

 ؟مارح ةيكيرمأ وأ ةيبوروأب تجوزت اذإ لهف

 ريغ " تقولا سفن يف ينعت تايبنجأ ةملك تناك «ميدقلا دهعلا يف

 بلق نلمي دق ذإ .ميرحتلا ببس وه اذهو .ممألا نم ¿ܢ َنهلكف " تانمؤم

 .ةينثولا نهتدابع ىلإ جوزلا

 ةيشوك ةأرماب جوزتي يبنلا ىسوم نأ هللا حمس كلذ عمو
 .ميرمو نوراه هدقتنا امل ءىسوم نع برلا عفادو ١(. :) ¥ ددع)

 ةيبآوم ةأرما يهو ؛حيسملا تادج نم تراصو ءزعوب تجوزت ثوعارو
 حيسملا باسنأ يف تلخدو ءاحيرأ نم ةيبنجأ يهو باحار كلذكو .ةيبنجأ

 .(0 ١: ىتم)

 .ةيحيسملا يف مارح ةنمؤملا ريغبو نمؤملا ريغب جاوزلا

 دصق نإ امأ .امرحم جاوزلا نوكي «ىنعملا اذه تايبنجألاب دصق نإف

 .ريغتي رمألاف ءرخآ نطو نم اهنأ

 .ةنيدتم ةنمؤم ءاهتدابع يف ةقداص ءانطو ةيبنجألل ناك نإ
 .عنام الف @ راوسأو ةسينكلاب ةقيمع ةلص تاذ .ةيناحور
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 ةايحلا لخادو «ناميإلا لخاد هنأل ءامرحم هذه لثمب جاوزلا سيلو

 ..دالوأ

 هذيفنت ىلع تردصأو ؛«نيعم يأرب تكسمتو ,بضغ ةلاح يف تنك

 مل اذإ ن]عفأ اذامف 4 قاتلا رداغأسف «ذفني مل اذإ هنأ برلا مساب تمسقأو

 ؟يمّسق ذفنأ له ؟رمألا كلذ ذفني

 0 .بضغ ةعاس يف كريصم ررقت نأ خألا اهيأ اقلطم كل حصي ال

 لدفع ثنحت من ريصتمو ءانزتم هريكفت نوكي ال هبضغ ةعاس يف ناسنإلا

 .اهب ديقتي نأ حصي الف «هيلع ة ` 33 4053 35813 3
 يف ܐܢܐ ارارق ررقت نأ ܢܦ .ءوده ةلاح يف تنأو كتارارق ذخأ كلذل

 رمألا ضرعاو ܒܦ ܡܣ | بأ رشتساو .ةالصلاب هللا داشرإ بلطأ .كتايح

 .نييحورلا كئاقدصأ ىلع

 ةعاس يف تارارق ررقت نأ رخآ أطخو ءروثتو بضغت نأ أطخلا نم

 يف لزنملا كرتت نأ عبار أطخو برلا مساب مسقت نأ ثلاث أطخو .كبضغ

 طغض تحت ءيش ذيفنت ىلع سانلا مغرت نأ سماخ أطخو .لاعفنا ةلاح

 ةيلاتلا ةروطخلا يف ركفت مل كنأ سداس أطخو .لزنملا كرتت نأب ديدهتلا
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 دق رمألا ماد امو ...لزنملا كرتت امدنع كريصم نوكي اذام يأ كلذ دعب

 نسح .عوضوملا يف ريككفتلا ةداعإ نم اقلطم عنام الف ءاطخألاب محدزا

 وه ئطاخ مّسقل ذيفنت مدعو .2ةليضف وه ئطاخ رارق يف كعوجر
 مسقأ دقل .اأطخلا يف لاسرتسالا نم سفنلل عنم هنأل حلاص فرصت

 انحوي سأر تبلطف ءديرت ام ةصقارلا كلت يطعي نأ كلملا سدوريه

 ءوده يف ركف .هذفنت ال .مسقلا اذه كل رفغي نأ برلا نم بلطا

 .لعفت نأ يغبني ام يف كل ادشرم برلا نكيلو

 ܥ
 روشعلاو روذنلا

 يننكمي مل اذإ لعفا اذامو ؟روشعلا نم روذنلا ىفوت نأ نكمي له
 ؟رذنلا ديفنت

 :.. اهنم .نىفوت ال .روشعلا ريغ ءيش روذنلا

 عوضوم رذنلاو ءرذنت مل وأ ارذن ترذن ءاوس ءروشعلاب بلاطم تنأف

 @ 3 9 30 × نيستا ىلع ماري هي ظن ير 3:5
 .كل باجتساو
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 ܪ .هلجؤت وأ ؛هيغلت نأ حصي ال :وه امك .هيفوت نأ بجي رذنلاو

 :باتكلا لوقي كلذ يفو .ه ريغت

 نأ كل ريخ ' ° هب ءافولا نع رخأتت الف :هلل ارذن ترذن اذإ '
 .(ܧ وك :6 اج) | قفت' الا 6 £ ܐ [رذنتادلا

 ولو هب يقوتل ادوهجم لذبا.ةطسق ءرذنلاب يفوت | عطتست مل اذإ

 .قالطإلا ىلع يفت ال كنأ نم ريخ اذهف  نيح دعب

 .كدوهع رسكت نأ حصي الف «هللا نيبو كنيب دهع رذنلا نإ

6 
 ؟ توملا دعب ةبوت كانه له

 ضعبلا تاباتك يف درو امك ءتوملا دعب ناسنإلا بوتي نأ نكمي له
 نودوقيو نورشبيو نوزركي رخالا ملاعلا يف لسرلا نإ اولاق نيذلا
 ؟...ةبوتلا ىلإو ناميإلا ىلإ اناسنإ

 .ادسجو احور هلك ناسنإلل نوكت ةنونيدلا

 .ضرألا ىلع دسجلاب اندوجو ةرتفل نوكت ةنونيدلاف كلذلو

 يسرك ܐܚܘ رهظن ًاعيمج اننأ دب ال هنأل " :باتكلا لوقي اذه يفو

 ' ارش مأ ناك اريخ عنص ام بسحب ءدسجلاب ناك ام دحاو لانيل .حيسملا

 ٠١(. :ه وك١)
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 :مونلا ةالص يف لوقن ذإ .ةسينكلا سوقط هديؤت ام اذهو

 ."...ةنكاس ضرألا يف تمد ام يسفن اي يبوت '

 ىتوملا يف سيلو .حبسي ال ربقلا يف بارتلا نأل " :انلوقب كلذ للعيو

 لاجم توملا دعب سيل هنأ يأ ' ...ركشي نم ميحجلا يف الو ءركذي نم

 .ةيطخلا يف تام نمل ركشللو حيبستلل

 تت ܐܐܐ

 رع ماع لاوس ليسشاعي

 مأ الماك ناسنإلل نوزركي له ءاضرف رخآلا ملاعلا يف نوزركي نيذلا

 .طقف حورلل اعبط ؟طقف هحورل

 !؟هتبوتو دسجلا نع اذام ءحورلا تبات نإف

 ؟ةداملاو دسجلا تالطعم اههجوت الو .حورلا بوتت فيكو

 رخالا ملاعلا يف ناسنإلا امنيب !؟ةلماك ةيقيفح ةبوت هذه ربتعن له

 ةفاك ىلع ةيدسجلا تابراحملا الو «ةيداملا تايرغملا همامأ دجوت ال

 نم ءرضاحلا ملاعلا اذه يف يتلا تارثعلا همامأ دجوت الو ءاهعاونأ

 ١1(. :¥ وي١) ' ةشيعملا مظعتو ءنيعلا ةوهشو .دسجلا ةوهش '

 !؟ساوحلاو دسجلل بورح دجوت ال ثيح .ةبوتلا ىنعم ام

 تافرصت ءازإ لعفلا دودرو ؛يملاعلا حومطلاو ءرارشألا سانلا ةرماؤمو

 ܐ ܐܰ از

 34435 < 3:3 ىلا 1 كاد

 : ܟܬ ܕ «ةبوتلا



 .هتيطخ يف تومي يذلا ىلع يلصن ال اننإ

 ,.عدتبم وأ يقوطره وه وأ نمؤم ريغ وهو ناسنإلا تام نإف
 لسرلا ريشبت قيرط نع هّدبوتل لاجم كانه ناك ولو ...هيلع يلصن ال
 لعل «نيدقارلا ةيشوأ يف هركذنو ؛هلجأ نم يلصن انكل ءرخآلا ملاعلا يف

 .لوسرلا سلوب لثم ناميإلا رشن يف ايوق اناسنإ توملا دعب هل لسري هللا
 !...نمؤيف هيدهيل ءيلوسرلا سويسانثأ سيدقلا وأ

 ...هيلع يلصن ال «لقاع وهو ارحتنم ناسنإ تام ولو

 ىلع يدتعي وهو وأ ؛ةقرس وأ ىنز ةلاح يف وهو ناسنإ تام ولو

 ةصرف همامأ تناك ول امنيب ...هيلع يلصن ال ...هبشأ ام وأ ءاملظ نيرخآ

 مفلا يبهذ انحوي سيدقلا لثم ءرثّؤم ظعاو دي ىلع رخآلا ملاعلا يف ةبوتلل

 لسري يكل يلصن انكل ءسونيطسغوأ سيدقلا وأ ,ءينايرسلا مارفأ رام وأ

 !!...رخآلا ملاعلا يف هيدهي نم هللا هل

 ةقرسلل الو ىنزلل ةصرف همامأ دجوت ال تماد ام هيدهي فيكو

 .رخآلا ملاعلا يف ءادتعالل الو ملظلل الو

 :لوسرلا لوق هديؤي ءالؤه لاثمأ ىلع ةالصلا مدع لعلو

 ' بلطُي نأ لوقأ هذه لجأل سيل ܝܕ ܘܠ ةيطخ دجوت '

 ܨ ; ܘ ܨܢ )

 :اهلجأ نم ةاللصلا :نكمي ىرخأ ܐܳܢܐܐܒܳܒ كانه امنيب

 ةزاركلا هذه لثم نوكت لهو ؟رخآلا ملاعلا يف ريشبتلا ىودج ام نذإ

 !؟لوسرلا انحوي سيدقلا ميلعت دض

 :دوهيلل حيسملا ديسلا لوق دض ًاضيأ اذه نأ لب

 انأ يضمأ ثيحو .مكاياطخ يف نوتومتو .يننوبلطتسو يضمأ انأ '
 .(¥) :8 وي) ' اوتأت نأ نوردقت ال
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 برلا اهررك دقو ؟انه ' مكاياطخ يف نوتومت ' :ةرابع ىنعم امف

 .وه انأ ينإ اونمؤت مل نإ " :هلوق لثم ...ةبسانملا كلت يف تارم ثالث

 ١(. 5 :^ وي) ' مكاياطخ يف نوتومت

 ىنعم امف ءرخالا ملاعلا يف ناميإلل وأ ةبوتلل لاجم كانه ناك نإو

 .(¥ ) :^ وي) ' اوتأت نأ نوردقت ال ءانأ يضمأ ثيحو ' :برلا لوق

 يف ناميإلا ةيناكمإ مدعو «ةبوتلا ةيناكمإ مدعب ًاعطاق امكح اذه سيلأ
 !؟رخآلا ملاعلا

 ܐܰ ܐ ܐܰ

 : نم %3 مذنب 33 4 نم 0 70 بيا 7

 :يبغلا ينغلا ةصق -أ

 :كلذل هدادعتسا ودبي ناك هنأ عم «هتيادهل ةصرف كانه نكت مل

 نم الدب ؛هتهج نم يزارك لمعب موقي نأ هنكمي ناك ميهاربا انوبأف
 نوديري نيذلا نأ ىتح .تتبثأ دق ةميظع ةوه مكنيبو اننيب " :هل هلوق
 ' انيلإ نوزاتجي كانه نم نيذلا الو «نوردقي ال مكيلإ انهه نم روبعلا
 .(؟5١ 1١5: ول)

 .ةلصافلا ةميظعلا ةوهلا هذه اذاملف ء:ةبوتلل لاجم كانه ناك نإ

 !؟رخالا بناجلا ىلإ روبعلا ةلاحتساو

 لجأ نم عفشتي يذلا .ءينغلا اذه ةيادهب ميهاربا انوبأ مقي مل اذاملو

 ىلع لدي اذهو .هباذع عضوم ىلإ اوتأي ال ىتج «ملاعلا يف هبراقأو هلهأ

 !...صالخلا يف ةبغر

 :بوتي يكل ًانامز-ب

 ليبازيإ ةأرملا نع ايؤرلا رفس يف انحوي هلوسرل برلا لوق يف درو
 ܕܝܠܕ ءاهانز نع بوتت يكل انامز اهتيطعأو ' ...(كش الب زمر يهو)
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 ةايحلا يه نامزلا اذهل ةدم ىصقأ نأ كش الو ١"(... :¥ ؤر) ' بتت

 :باتكلا لوق درو انهو .توملا لبق ضرألا ىلع

 ' ةنونيدلا كلذ دعب مث .ةرم اوتومي نأ سانلل عضو '

 .( 3١7 :9؟, بع)

 ...ةنونيد لب ءتوملا دعب ةبوت كانه نأ لقي ملو

 ܐܕܡ دجملا @8. 1184 نكلآ هالاغم باتكلا' نم وكذن

 :تالهاجلا ىراذعلا -ج

 ...صالخلا دقف يذلا ءيرشبلا سنجلا لك نلثمي ܨܬ ܕ

 نهعمو ܚܢ ܫܠ( نرظتني انكو .يحورلا هانعم اذهلو ءىراذع نك ܠܦܠ

 سفنألا ىذه فيطعأ كسل ةزقب 5 ةريقييدرتا مولطتسا ها رار ءاتمو ريل

 .نههوجو يف بابلا قلغأ دق مأ !؟تيزلا عايتبال اهيعس عم ءىرخأ ةصرف
 .()¥ :¥܀ܧ تم) ' نكفرعأ ¥ ينإ نكل لقوأ قحلا " :برلا َنهل لاقو

 نم ًاسرد ذخأيلف ,توملا دعب تيز عايتبال ةصرف كانه نأ نظي نمو
 ...تالهاجلا ىراذعلا ربصم

 ܐ( د ܐ

 :يهو اهلوقن ةيساسأ ىرخأ ةطقن

 ܒ | ىلع انه هوه بسح كلسي ناسنإلا نأ رابتعا ىلع

 دعب هتبوت ىلع ادمتعم َّ() ¥ :) طب١) فوخب هتبرغ نامز ريسي الو

 !!توملا

 يف صالخلاو ةبوتلاو ءايندلا يف ةعتملا نيب ܐܘܬܐ ܕ عمجي اذكهو
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 اذه نم رثكأ لب «ةايحلا هذه لالخ ةبوتلا انملعي طقف سيل باتكلا نإ

 :انل لوقي

 ١(. :) ¥ اج) ' كبابش مايأ يف كقلاخ ركذأ '

 اهيف يل سيل لوقت ذإ ,نونسلا ءيجت ...نأ لبق ' :هلوقب كلذ للعيو

 لاوز نع نذإ اذامف ...ةيبابشلا بورحلا تارتف لوزت نأ لبق يأ ° رورس
 !؟اضيأ دسجلا اذه نم جورخلاو .اهلك ايندلا

 :يأرلا اذه باحصأل لوقأ ًاريخأ

 .(£¥* ١: ىتم) ' عمسيلف عمسلل نانذأ هل نم '

 هذه
 ؟ انايحأ ناطيشلا أدهي له

 ؟بورحلا نع فكيو ءانايحأ ناطيشلا أدهي له

 ةدسيايرع كوي 3 2:3: 53:35:31 :
 هبراحي يكل ؛ةمعنلا لمعو هتاولصبو هاوق لكب اهل ادعتسم ناسنإلا ىري

 نم هبرضيف ؛هسارتحا دقفيل انيح هكرتي دق وأ .لطابلا دجملاو ءايربكلا

 ...ابرح عقوتي ال ثيح
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 برقأ نم كلذو ءارش دجأف ءاريخ مهعم لمعأ نيذلا عم لعفأ اذام
 ...ةلماعملا هذه نم تبعت دقو ؟يبلق حيرأ فيك !؟يلإ سانلا

 اذهب نوكت امبر ءرثكأب وأ ريخب كل هودرو ءاريخ سانلا عم تلعف نإ ١-
 ١5: ١5(. ول) ضرألا ىلع كرجأ تلن دق

 .ءامسلا يف ظوفحم كرجأف «نآلا امأ

 .رستو اهب حرفت نأ يغبني ܠܥ ܨ هذه

 ܐ ܐܰ ܐܰ

 وهو ءًاماه ًالاؤس لأسن نأ اننكمي «ةأفاكملاو ءازجلا ةرئاد ريغ يف-؟
 ؟ريخلا لعف يف كفده ام

 ؟ريخلل كبح درجمل «هتاذل ريخلا لعفت تنأ له

 ܢܫ ܝ ..بلحفلا دار ةنوكيااذام.كفهيءالف.ءلذكحدرمألا راك نإ

 كلذ .ةريخلا كتعيبط نم ريغي نل هلك اذه نإف ءرشب وأ ءدوحجب وأ ريخب
 :..لباقم لجأ نم اريخلا +لعفت ال“ كنأل

 ؛فلخ: 1؟ريخلا لعف نع مجحت ءالباقم لنك مل نإ كارتأ
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 مدقت انهو .كتعيبط يه هذهف ءريخلا ىوس لعفت نأ عيطتست ال تنأف

 ܐ ܐ ܐ

 .كلامتحال رابتخا وه ܒܐ قدح ام امبر -"

 ...كرصنع ةدوجل رابتخا وه وأ

 كب قيلت ةيداع ةليضف هذه نوكت امبر ؛ءكءادعأ تلمتحا نإ كنإ

 قيرط ودبي انهف «هيلإ تنسحأ نم ةءاسإ لمتحت نأ امأ ...يحور ناسنإك

 .اضيأ لبت اذهف ءكبولسأ ريغت الو لمتحت كنوكو .لبنلاو لامكلا

 ܐ ܐܰ ܐ

 .حيسملا ܢܝ ܚܠܠ ثدح اذكهو .هللا ةروص هذه - 4

 اوخرص كلذ عمو ؛لكلا عم ةمحر لامعأ عنص يذلا برلا ديسلا

 هحالص ىلع رشثؤي مل اذه مهحايصو ..." هبلصأ هبلصأ ' :نيلئاق

 اذام نوردي ܠ مهنأل ܘܛܠ رفغا هاتبأ اي " :الئاق مهنع عفادف .هتيريخو

 .' نولعفي

 نيدحلملا نع ىتح هريخ عنمي مل يذلا .هللا وه اذه سيلأ

 !؟هيلع نيفدجملاو

 راربألا ىلع رطميو :نيحلاصلاو رارشألا ىلع هسمش قرشي " يذلا

 .مكنوبحي نيذلا متببحأ نإ ' :برلا لاق كلذل .(45 :5 تم) ' نيملاظلاو

 ..."؟نوعنصت لضف يأف .طقف مكتوخأ ىلع متملس نإو ...!؟مكل رجأ يأف

 ءا 21و55 16 تهز

 ܐ( ܐܐܐ ܐܐ

 :يهو ܒܠ اهلوقأ نأ بحأ ىرخأ ةطقن-ه

 .مهلجخي ,كيلإ نوئيسي نيذلا عم ريخلا لعف نإ
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 نإو .همعطأف كودع عاج نإ ' :لوسرلا سلوب سيدقلا لاق اذه يفو

 ا 1 ور)

 ريغي امبرو .لجخيو «؛هل كتلماعم ردقيو ؛كلبن ردقيس هنأ كش ال
 0: 3:3 كلذ ܒ نم تاير ردت دقن

 !؟ريغتي ܟܠܕ ءرذتعي ܟܠܕ ءلجخي مل نإو :لوقت كلعل

 .هعم ريخلا لمع يف رمتسا ءاذه لك نم مغرلا ىلع :كل لوقأ

 لمعن نحنو ؛مهلمع نولمعي مهعد ' :يحورلا بألا كلذ لوق ركذتو
 ...ريخلاب يزاجن نأ انلمعو .رشلا اولمعي نأ مهلمع ." انلمع

 ܐ( دك

 :يهو لوسرلا كل اهلوقي ىرخأ ةحيصن -5

 ١١(. :) ¥ ور) " ريخلاب رشلا بلغأ لب .رشلا كنبلغي ال '

 .مهيف يذلا رشلا نوكي «تريغتف كيلإ اوءاسأو ءريخلا تلعف نإ كنإ

 يحور ناسنإ نم ,؛ثدحي نأ زوجي ال ام اذهو ...كيف يذلا ريخلا بلغ دق

 ينأف ,كيلإ اوءاسأف ؛مهيلإ تنسحأ نم ةلماعم نم تبعت كنوك امأ -

 :كل لوقأ كلذ عمو .كروعش ادج ردقم

 لاق دقو .هتاطغضو هفورظو «هتافعض هل ناسنإ لك :كسفنل لقو

 ىلص هنأ عم ()¥ :ܘ عي) ' انلثم مالآلا تحت اناسنإ ناك ايليا ' :باتكلا
 .ترطمأف ىرخأ ةالص ىلصو .رطمت ملف ءامسلا رطمت ال نأ ةالص

 ...هيبلاضل.ارذع دجوأ ؛بيلصلا ىلع حيسملا ديسلا

 كل



 ههيولق ܐܹ .ىكل :نيتيسملا ءالؤه لجأ قم ىلصت ًاضيأ ܠܸ
 .مهل رفغيو «مهتايحو

 ܐ( ܐܙ ܐܐ

 رام لوق كيلع قبطني هنإف «مهتاءاسإ ببسب مهتهج نم تريغت نإ كنإ -/
 :قحسا

 .دباع ال ءضاق ةلزنمب نوكت

 ءيسملا )ܐܵܢ ܟ ܠܥܢ ܕ مكاحيو ܬ ܠܸܢ يف لدعلا نازيمب كسمب يضاقلا

 لكلا بحت نأ وه كلمعو ءيضاقلا فقوم يف تسلف تنأ امأ .ءيطخملاو

 ؟رشب كريخ نوزاجي ءالؤه اذامل :كسفن لأسأ -4

 .هفرعن ال مهفرصتل ببس كانه امبر

 نكمملا نم ناك نإ ؛هجلاعت نأ لواحت ܐܝܘܢ ءببسلا تفرع نإ

 هنيبو كنيب هبتاعو بهذاف .ءكوخأ كيلإ أطخأ نإ ' :برلا ديسلا لاق

 ١8: ١١(. تم) "...كاخأ تحبر دقف ءكنم عمس نإ .امكدحو

 يعاد الف ؛ةيسكع ةجيتنب يتأيو عوضوملا رّبكي باتعلا تدجو نإو
 ..هل

 نأ لواحو «كسفن عم سلجأ ؛ءيسملا كلذ عم سلجت نأ نم الدبو
 ام كتركاذ يف عجرتست الو .هاسانتت وأ ثدح ام ىسنت نأو ؛كبلق يفصت

 .رثكألاب كبعت دادزي الئل «كبعتأ

 ܐ( ܐܙ ܐܐ

 :كسفنل لق ءرشب تلبوقو ءاريخ تلعف نإ-٠
 !ريخلا لعف نم ينعنميل :ءناطيشلا نم ةبراحم اهلعل
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 يبلق ريغيل وأ ءيبولسأ وأ يكلسم ريغيل ةصرف هيطعأ نلف انأ امأ

 ...ثدح امهم «سانلا ةهج نم يروعشو

 نإ ؛ءناطيشلا يزخي اذهف ءريخلا لمع يف رمتسا نأ سكعلا ىلع لب

 .نيئيسملا زخي مل

 ...كعم هللا نكيلو

 6ك
 ¢ آبذك ربتعي قئاقحلا ضعب ءافخإ له

 ؟ابذك ربتعي قئاقحلا ضعب ءافخإ له

 سانلا مامأو هريمّض مامأ ابلاطم ناسنإلا نوكي تالاحلا ضعب يف
 يف نكلو .قحلا لك قحلا لوقي نأ دب الف «قئاقحلا ضعب ءافحإ مدعب

 ءيش هيف نوكي ال امك «ةيطخ قئاقحلا ضعب ءافخإ نوكي ال ةريثك نايحأ

 ثيدحلاب ًابلاطم ناسنإ لك سيلو .هتايصوصخو هرارسأ هل ناسنإ لك-١
 .هرارسأ نع

 نأ نوديري عالطتسالا يبحم نم نيريثك كانه نأل ةصاخبو .كقح
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 ءاهيدست احلحلا نوحليو نيرخآلا ةيح تايصوصخ يف لخدت

 ارصع مهثدحم اورصعي نأ نولواحيو «ةفرعملا ةيغب نوطغضيو

 .هرابخأ لك اوفرعي ىتح

 ...مهبيجت ال كنأ كقح نم عالطتسالا وبحم وأ نويلوضفلا ءالؤه

 ىلإ ثيدحلا ىرجم لوحت نأ نكميو ؛بيجت الو تمصت نأ نكمي

 نكمي كلذك .ءوده يف ةباجإلا نع رذتعت نأ نكميو ءرخآ عوضوم
 نأ وأ ءام ةقيرطب مهعم ةسلجلا متخت نأ وأ «ءالؤه ةاقالم ىدافتت نأ

 ...بدككأل

 .مهريغ رارسأ يف لخدتلا مدع ىلإ لاقملا اذه يف ءالؤه ةلثمأو

 ىلإ مهثدحم نوعفدي دق ذإ :ةرثع نونوكي اذه مهفرصتب مهنأل
 دق وأ ءديري ال امع ثدحتلا يف هيلع مهطغضو مهحاحلإ ةرثكب بذكلا

 .لاق هنأل مدنيو ملكتيف اجارحإ هل نوببسي

 :يهو قئاقحلا ضعب اهيف يفخت نأ كقح نم ىرخأ ةطقن

 نإو .اهنلعت الو اهيلع ظفاحت كنأ كبجاو نم نيرخآلل رارسأ كانه ١-

 نأ نكميو .أطخ تسيلو ةليضف هذهف رومألا هذه لثم يفخت تنك

 .مهريغل ةرثع نونوكي سانلا رارسأ ةفرعم يف نوحلي نيذلاف

 اذامل تنأو هل لق ؟ءافخإلا ىلع رصت اذامل :مهنم ܠܥ كل لاق نإ

 وأ «ةليحلا يليلق اونوكي نأ امإ «مالكلا ىلإ نو رطضي نيذلا ضعب

 نوكي نأ يحورلا ناسنإلل زوجي الو .ةيصخشلا يفيعض اونوكي
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 .تلئس امهم اهيفخت نأ كيلع بجاو ءاهيلع تنمتؤأ يتلا رارسألاف

 ميا وغعام ب ىشمرا لمع رطبا وراح وتب تعب لوسي خو

 ¦ 1 ؟ينع يفخت كلذل رسلا ىلع

 يف كمرتحيس ءاذه كل هلوق نم مغرلا ىلعف .مالكلا اذهب رثأتت ال

 ىلع ظفاحت ةقيرطلا سفنب كنأ قثيو .سانلا رارسأ ظفحت كنأل هلخاد

 كتنامأ لجأ نم اذه لمتحا «ءقياضت نإ ىتحو .كل اهلوقي يتلا هرارسأ

 ! رخلآ ةدتناحا/ ىلغب اذجأ :يتضازخامأ اقع يرسلاهنأل .كريغل

 نم يه وأ ءاهفشك ررضلا نم نوكي امبر رومأ كانه اضيأ -

 .ابسانم هنوري يذلا تقولا يف اهنونلعي ءنيلوؤسملا صاصتخا
 .ةصاخلا كرارسأك ءاهلوقت ¥ كنأ كقح نم رومأ كانه نذإ

 يتلا رومألا وأ نيرخآلا رارسأ لثم اهلوقت ال نأ كبجاو نم رومأو

 ...اررض اهنالعإ ببسي

 يتلا رارسألا ةفرعم يف سانلا ىلع طغضي ال يذلا ناسنإلاو

 .نورخآلا هبحيو ءيعامتجاو قيقر ناسنإ وه «مهيدل

 هاف خانها يحفل ܚܢ ةقيرعلفلا طغاويا يلا امأ

 يكل طغضي نأ فارتعالا بأل زوجي ¥ ,فارتعالا يف ىتح

 طغضي نأ نود «فارتعالا ىلع فرتعملا دعاسي وه امنإ . ءافارعي

 ...ايمسر اققحم سيلو بأ هنإ .هيلع
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 قورسملا در

 ؟اهترفغمل يفكت ةقرسلا نع ناسنإلا ةبوت له

 .قورسملا در اضيأ بجي امنإو .طقف ةبوتلا يفكت ال

 ' فاعضأ ةعبرأ درأ ' :لوقي هارن ءراشعلا اكز ةبوت ةصق يفو

 ناسنإ قرس اذإ ' :لوقت ذإ ةعيرشلا نع اذه ذخأ هلعلو .(8 :19 ول)

 نعو «ناريث ةسمخب روثلا نع ضوعي .هعاب وأ هحبذف .ةاش وأ اروث

 .(1 ١7: مص" اضيأ رظنا) ١(. :¥¥ رخ) ' منغلا نم ةعبرأب ةاشلا

 قالطإلا ىلع هدر نكمي مل نإو .رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب «هتثرو
 ...قراسلا ةزوح يف ىقبي ال لقألا ىلعف :؛هباحصأ ىلإ

 مهملا .هتيبل وأ قورسملا ةرسأل وأ ܐܫܠ لاملل وأ ءءارقفلل هطعيلف

 .مارح لامب هدنع ظفتحي ال هنأ

 ذخأيو «هتئيطخب قراسلا فرتعيو ءقورسملا لاملا دري نذإ ةبوتلا عم
 .اهترفغمل ةئيطخلا هذه نع لحلا هل أرقي مث .ةبوقع اهنع
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 هتيب لهأ ناسنإلا ܧ|

 5:٠١”"(. تم) ' هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ " :باتكلا لوق ىنعم ام

 !؟ءادعأك انبراقأو انتاهمأو انئابآ ىلإ رظنن له

 .قلطملا ىنعملاب دخؤت الو .ةنيعم ةبسانم يف تليق ةرابعلا هذه

 هلبقيف «حيسملا ديسلا هرشني يذلا ديدجلا ناميإلا اذه ةبسانم يف تليق

 دض كلذ يف نبالا نوكيو .رخآلا ضعبلا هضفريو «؛ةرسألا دارفأ ضعب

 هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأو ءاهتامح دض ةنكلاو ءاهمأ دض ةنبالاو «هيبأ

 ;{ 1 1 : ) ܀ تم)

 .ناميإلا نع هودعبأ اذإ ؛هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ نوكي *

 نإف .هدادجأ ناميإ يف هظفح نع نيلوؤسم مهسفنأ نوري مهنأ رابتعاب
 ܐ فقبي .حيسملاب ناميإلا لبقو ءايممأ 0 ايدوهي الييضأ ناك

 .هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ نوكيو .ناميإلا اذه نع هولوحيل

 لهأب انيصوي باتكلا نأ ليلدب ءقلطملا ىنعملا ةرابعلا هذهب دصقي الو *

 اميس الو هتصاخب ينتعي ال دحأ ناك نإ ' :لوسرلا لوقي اذكهو

 .(8 : ܘ يت١) " نمؤملا ريغ نم رش وهو ناميإلا ركنأ دقف .هتيب لهأ
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 ؟ةرابعلا هذهل ىرخألا يناعملا يه ام

 .برلا نم رثكأ مهبحأ نإ «هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ نوكي *

 1 اها )ܒ نم“ كاش )$ دب تول 61

 .(¥¥ :) ܀ تم)

 .هللا نم رثكأ مهبحن ال نكلو .مهب ينتعنو انتيب لهأ بحن ܨܪ

 انرمأ هللا نأ عمو .انل ءادعأ اذهب نونوكي الإو ءهنم رثكأ مهعيطن الو

 .ةعاطلا هذه اددحم لوقي باتكلا نأ الإ «نيدلاولا ةعاطو ماركإب

 ١(. :5 فأ) ' برلا يف مكيدلاو اوعيطأ دالوألا اهيأ ' *

 ةعاطلا كتجرخأ نإف ...هللا ةيصو لخاد ينعت " برلا يف ' :ةرابعو

 لهأ ناسنإلا ءادعأ ' :ةرابع يف لخدي كلذ نإف ءبرلا ةعاط نع نيدلاولل

 :اهنم ةريثك تالاجم يف قبطنت دق ةرابعلا هذه نأ ىلع

 .هلل ناسنإلا سيركت دض مهفوقو *

 لبقي وأ .هنوكزيو كلذب لكلا حرفيو ءتونهكلا ىلإ مداخ يعدي دق
 فقي حرفلا كلذ لك طسوو .هنوئنهيو لكلا حرفيو «ةنبهرلا ةايح ىلع

 بضغ يف بألا خرصيو .ضرمتو نزح يف مألا يكبت .هتيب لهأ هدض

 ناسنإلا ءادعأ ءاقح :ىسأ يف لوقي «ةاسأملا هذه ىري نم لكو .ليقارع

 .هتيب لهأ

 .جاوزلا ىلع ماغرإ نم انايحأ عبتي ام لثملابو *
 هب عنتقا سيرع ىتأ نإف .عضولا اذه نم تايتفلا يساقت ܐܩ اريثكو

 دعب امبرو !!هيلإ ليمت ال تناك امهم «ةاتفلا هلبقت نأ بجيف «مألاو بألا

£ £ ¶ 



 يف ةسيعت كلذ دعب شيعتو .ةمغرم هلبقت «هيلع ةديدش طوغض ةسرامم

 بتكيو .قالطلاب وأ ةديدش تافالخب ةيجوزلا ةقالعلا يهتنت دقو .اهتايح

 .' هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ " :قالطلا ةميسق ىلع

 :اهنم ةيصخشلا ةايحلا يف تالخدت كلذ يف لخدي كلذك

 .ةيلئاعلا ةطلسلا مكحب ةيحورلا ةايحلا يف لخدتلا *

 .ةئطاخلا

 ريثكلا ذخأت .اهنأ ةجحب «ةسينكلا تاعامتجالا وأ ةمدخلا نع هعنم وأ

 .امداخ ناك نإ داقتفالا نم عنملا كلذكو .هتقو نم

 نم هيلع ًافوخ ؛ةيحورلا تاولخلا نعو ةريدألا ةرايز نع هعنم وأ
 .ةنبهرلا ةايحل قايتشالا

 ؛7تارطنلا كت“ ܨܠ مع« ةوشألا“هعنمت انايحأو *

 فعضت وأ هريمض اهلبقي ال وهللا نم افونص هيلع ضرفت دقو
 :. ,هدعتست اهئأداذهي ةرسشألا :نظتو..ةهتايحواز

 .تأطخأ امهم بذكلاب ولو اهنع عفادي نأ هنم ةرسألا بلطت انايحأو *

 ربتعي دقو .أطخلا ةحضاو تناك امهم اهتافرصت رربي نأ دب الو

 .مهيداعت نم يداعي نأ ةرسألا بلطت وأ *

 مدع ةرسألا ضرفت نم روزي الو .ءوسلاب مهيلع ملكتي نأ دب الو

 نم مصاخيو ܘܘ ܝܚܐ هعطاقت نم عطاقي ةرورضلاب اذكهو .هترايز

 ءادعأ نوكيو .ةيحورلا لئاضفلا ضعب دقف دق كلذب هنأ دجيو ...همصاخت

 .هتيب لهأ ناسنإلا



 .ةئيسلا ةودقلاو ةئطاخلا ةدايقلاب هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ نوكي دقو *

 نأ تلواح «ةنيدتم ريغ ةرسأ يف أشن نبا لك هل ضرعتي ام اذهو

 ...ةايحلا يف اهبولسأو اهعابط سفن ىلع أشني

 ةقفر ةروشم «تيبلا لهأ طيحم يف ةئطاخلا ةروشملا ةلثمأ نم لعلو

 اذه هرج امو .(¥¥ كت) هنم ةكربلا لانيل هيبأ عادخ يف بوقعي اهنبال

 ...هتايح يف هل بعت نم عادخلا

 ." ؟تيبلا لهأ " :باتكلا صخي اذامل نكلو

 ىلع ةردقلاو ؛ةيلئاعلا ةطلسلا كلذكو .يفطاعلا ريثأتلا مهل نأل *

 .ةيداملاو ةيونعملا طوغضلا ةسرامم

 ...هتيب لهأ نم اوسيل نيذلا «هنع ءابرغلا هيعدي ال ام اذه !هيلع مهيأر

0 
 ةماقلاو ةمكحلا يف مدقتي

 ' ىوقتيو ومني ناك ' هنإ حيسملا نع باتكلا لوق ىنعم ام
 هللا دنع ةمعنلاو ةماقلاو ةمكحلا يف مدقتي ' ناك هنأو .(4 :؟ ول)

 .( 685 :؟ ول) : سانلاو



 اقلطم هل ةقالع الو .طقف توسانلا ةهج نم وه «مدقتلاو ومنلا اذه

 .توهاللاب

 .اشاح «مدقتي الو ءومني ال توهاللاف

 :ءيش لك يف انتعيبط هباش ܝܢ ܨܠܐ نأ ىسنن الف توسانلا ةهج نم امأ

 يف ومن اذه ناكف .لجرلاو باشلاو ىتفلاو لفطلا ةلحرمب رم هنأ اهنمو

 .كبش ,الج ةماقلا

 ةروصلا ناك ءالفط ناك امنيح هنأ هانعمف .ةمكحلا يف ومنلا امأ
 اذكهو ءيبصلل ةيلاثملا ةروصلا ناك ءايبص ناك امنيحو .لفطلل ةيلاثملا

 .ةلوجرلاو بابشلا يف

 لك يف ةيلاثملاو لامكلاب ظافتحالا عم ةعيبطلا بسح ومن كانهف

 لهذأ فيييك ىسنن الو .توهاللاب لماكلا داحتالاب ظافتحالا عمو

 هرمع نم ةرشع ةيناثلا يف ىتف وهو خويشلاو نيملعملا

 ,(55::19 وق 9 ىلإ



 هل
 ةبوقع ضرم لك له

 اهدئاوف اهل اضارمأ كانه نأ مأ ؟هللا نم ةبوقع ضرم لك له
 ؟هللا بضغب اهل ةقالع ال ؛ةيحورلا

 .هللا نم ةبوقع يه ًاضارمأ كانه نأ كش ال

 نوعرف تباصأ يتلا لمامدلا ةبرض رشعلا تابرضلا ضعب لثم
 نوصعي نم بيصت يتلا ضارمألا تابرض لثمو .(4 :1 رخ) هبعشو
 -1١(. ه5 ,؟هوكال :¥/ ةينثتلا) رفس يف درو امك اياصولا

 ىلع هل ةبوقع عشيلأ ذيملت " يزحيج ' باصأ يذلا صربلا لثمو
 ...ينايرسلا نامعن نم لاومأ ذخأ يف هلايتحا

 ريغب نولوانتي نم بيصت يتلا ضارمألا اضيأ كلذ ةلثمأ نمو

 مكيف اذه لجأ نم " :كئلوأ نع لوسرلا سلوب لاق امبسح «قاقحتسا

 ١١: 75١(. وك١) ' نودقري نوريثكو ءىضرمو ءافعض نوريثك

 دقف .هئاطخأو ناسنإلا لامهإ نم يتأت دق ضارمألا ضعب نكلو

 ضعنبل همالستسا وأ ؛:ةحصلا دعاوق هعابتا مدعل ةجيتن ضرملا هبيصي

 هتحصل هقاهرإ وأ ءرمخلاو نيخدتلا لثم ةحصلل ةيذؤملا تاداعلا

 .باسح لب



 ...ةنا رول ةجيقن:ضرملا تأ كفو
 :مهتابرضو نيطايشلا بورح نم ضرملا يتأي دقو

 ىلإ همدق نطاب نم ءيدر حرقب قيدصلا بويأ ناطيشلا برض املثم
 .هللا نم حامسب كلذ ناكو .(8 :¥ يأ) هتماه

 :مهتايحور ةمق يف مهو ؛نيسيدقلا ضعب ضرملا بيصي دقو

 هللا عم هيف عراص يذلا تقولا يف «ءبوقعي انيبأل ثدح ام كلذ لاثم

 عمخي لظو «هذخف علخناف ؛.هذخف قح ىلع هللا هبرض «ةكرب لانو ؛ءبلغو

 ىتح هفعضب هرعشي نأ كلذب دارأ هللا لعلو .(¥) ܕ ¥ܘ :¥*ܘ كت) هيلع

 ءءء. ريكتي ال

 هاطعأف «تانالعتسالا ةرثك نم هيلع هللا فاخ ءاهب قطني ال ءايشأ ىأرو

 )1( ܚ ܕܠ" ) عفتري ال يكل همطليل ناطيشلا كالم ءدسجلا يف ةكوش

 .هنع هعفري ملف ءسلوب هسيدقل ضرملا ةعفنم هللا ىأرو

 ضرملا ةكوش هنع عفري يكل هللا ىلإ سلوب عرضتي تارم ثالث

 ضرملا نأل " يتمعن كيفكت " :هل لاق لب «هل بجتسي مل هللا نكلو ءهذه

 ...ايحور هل اعفان ناك

 ءاضيرم تنك نإ :ريبكلا سويليساب سيدقلا لوقب انركذي اذه لعلو
 :كل عفانلا وه ام فرعت ال كنأل ,ةحصلا بلط يف هللا ىلع حلت الف

 وهو .ةبوتللو «لامتحاللو «.ةالصللو .عضاوتلل ةسردم ضرملا نإ



 نم عفتري ال يكل ° :لوسرلا سلوب ىلإ ةبسنلاب عاضتالل اردصم ناك
 نأ دعب هفعضب رعشيل بوقعي ܢ انيبأ ىلإ ةبسنلاب كلذكو ." تانالعإلا طرف

 .بلغو هللا عم دهاج

 ناسنإلا رعشتو ءدسجلا قحست اميف سفنلا قحست ضارمألا نم ريثك
 .. ايها رغلا نو دل تناك اني ةدعبحي

 نملو ضيرملل .اهترارحو اهقمع يف .؛ةالصلل ردصم ضرملاو
 ...ضرملا دتشا املك ةصاخبو .«نيبحملا نم هلوح

 لوطي نأب هللا حمسي دقو ...هللا ىلإ ناسنإلا برقت ةالصلاو

 ...حورلا وفصتو .ةالصلا ةرتف لوطتف «ضرملا

 ܐܒ ܐܦܟ ܕ :ءاقشلاب هللا ܫ نإ «ءروذنلاب اضيأ ةالضلا بحبضت دقو
 ...هللا عم تادهعت يف ناسنإلا

 .اضيأ ةبوتلا ىلإ دوقي ءروذنلاو ةالصلا ىلإ دوقي امكو

 ...مهيفشيو مهمحريف هللا عم اوحلطصي يكل «اوبات

 ليحرلا برقب ضرملا مهرعشأ نإ «ةيدبألل اودعتسي يكل ءاوبات وأ

 .ةفاخملاب هيلإ اولصو «ةبحملاب هيلإ اولصي مل امو

 .تاظع هلعفت امم رثكأ ءدحاو ضرم لعفي دق اذكهو

 ...ةيعامتجالا ةايحلاو فطاعتلاو بحلا قمعي دق ضرملاو

 رثكأ امو . مهيلع مهفطعو ܘܨܠ مهتمدخو ءىضرملل سانلا ةرايز يف

 لباقم الب حلصلا اهلحم لحو ءضرملا ءانثأ تباذ يتلا تاموصخلا

 ىلعو ىضرملا ىلع قفشي ءضرملا مالاب رعشي يذلاو ...شاقن البو

 «ءضيرملل ةنهكلا ءابالا ةرايز يف «ةسينكلا ىلإ برقي دق ضرملاو
 ...ىضرملا ةحسم ةالص بلط يفو

 ¿ܓ ܘ ܘ



 .ناسنإلل ةعفان ةكرب ملألاو «ملألا نم ءزج ضرملا

 اوملأتت نأ لب .طقف هب اونمؤت نأ ¥ ܕܠ بهو ' :باتكلا لاق اذكهو

 .' اضيأ هلجأ نم

 .هللا ركشنو ءضرملا يف ءاضيبلا طقنلا ىلإ رظننلف

 اوكلهو تازجعم اوعنص

 نولوقيس نوريشك ' :لبجلا ىلع ةظعلا ةياهن يف حيسملا ديسلا لاق

 انجرخأ كمسابو ءانأبنت كمساب سيلأ ءبر اي بر اي :مويلا كلذ يف يل
 مل ينإ :مهل حرصأ ذئنيحف !؟ةريثك تاوق انعنص كمسابو .نيطايش

 .(¥* ܨ "¥ :7 تم) " مثإلا يلعاف اي ينع اوبهذا .طق مكفرعأ

 !؟اوكلهو ܟܢ يلعاف اوناكو .ءتازجعملا هذه اوعنص فيكف

 .اهبهاو هللا حالص

 راك زانت اداككبنا ܠ يف ةريثك ةلظمأةكانهو
 :ءالؤه نمو !...اوكلهو ؛تاوق اوعنص وأ «نْيطايِش اوجرخأ



 :كلملا لواش لاثم *

 هذه عيمج تتأو .رخآ ابلق هاطعأ هللا نأ " :كلملا لواش نع ليق
 حور هيلع لحف .هتيقل ءايبنألا نم ةرمزب ذإو ...مويلا كلذ يف تايالا

 نيب اضيأ لواشأ ' :ضعبل مهضعب سانلا لاق ىتح "...أبنتف برلا

 .()¥-4 ٠١: مصا١) ' !؟ءايبنألا

 .لواش دنع نم برلا حور بهذ ' :هنع ليقو .كله اذه لواشو

 هيلع حان ܐܘܠܕ ١5(. :) 1 مص١) ' برلا لبق نم ءيدر حور هتغبو

 دق اناو ءلواش ىلع حونت ىتم ىتح :ليئومصل برلا لاق " :ليئومص

 ١(. :) 1 مص١) ' !؟...هتضفر

 نأ قالاب هيلع ضرع املو .(4 ١ دع) هملكو برلا هل رهظ اذه

 هتيب ءلم قالاب يناطعأ ولو ' :لاق ءبعشلا نعل نإ اميظع اماركإ همركي

 ١ اريبك وأ اريغص لمعأل يهلإ برلا لوق زواجتأ نأ ردقأ ال ءابهذو ةضف

 ' ملكتأ هب ءيمف يف هللا هعضي يذلا مالكلا ' :اضيأ لاقو () ^ :¥¥ دع)

 ّ ܚ ܬ تاقرحم ܡܫܒ ܕ ܗܢܐ ܪܘ ةعبس ىنبو .("7 0 دع)

 :هنع ليقو .( ) ܀ -¥ 17 دع) ةحيحص تاءوبنب ماعلب أبنتو

 ١5(. :؟* دع) ' ...همف يف آمالك عضوو .ماعلب برلا ىفاوف

 .روعب نب ماعلب يحو :لاقو هلثمب قطنف هللا حور هيلع ناكو '
 ىري يذلا هللا لاوقأ عمسي يذلا يحو .نينيعلا حوتفملا لجرلا يحو

 لعتشا " ىتح ܝܢ ܠܐ مالكب قطني لظو .(7-5 :¥£ دع) ' ...ريدقلا ايؤر

 ٠١(. :؟ 5 دع) ' ...ماعلب ىلع قالاب بضغ

 .نالا سيل نكلو هارأ ..." :لاقف حيسملا ديسلا نع ماعلب ܐܪܕ

 ينب نم بيضق موقيو ءبوقعي نم بكوك زربي .ابيرق سيل نكلو .هرصبا
 .(7١و5١ :¥ £ دع) ° ...ليئارسإ

 ܸܰܢ ܘ



 !...ماعلب يبنلا اذه كله كلذ عمو

 هتلالض نع .ملكتو ١: ١5(. ؤر) ايؤرلا رفس يف هدض برلا ملكتو

 نع ملكت كلذكو ,(5١و5١ : ¥ ܐܟܢ ) لوسرلا سرطب سيدقلا اضيأ

 ١١(. هي) اضيأ لوسرلا اذوهي سيدقلا ماعلب ةلالض

 :ةنهكلا سيئر افايق لاثم *

 ' هفيدجت متعمس دق اه .دوهش ىلإ دعب انتجاح ام .فدج دق '

 .(1ه وهال :¥% ܝܢܘ

 دحاو تومي نأ انل ريخ هنإ ' :لاقو حيسملا ديسلا نع أبنت ءاذه افايق

 كلت يف ةنهكلل اسيئر ناك ذإ لب .هسفن نم اذه لقي ملو .. .بعشلا نع

 49-21١(. :) ) وي) " ...ةمألا نع تومي نأ عمزم عوسي نأ أبنت ةنسلا

 ١(. ثت) ܘܠܟ ملاحلا وأ يبنلا لاثم *

 ملاح وأ يبن كطسو يف ماق اذإ ' :ةينثتلا رفس يف يهلإلا يحولا لاق

 يتلا ةبوجعألا وأ ةيآلا كلت تثدح ولو ,ةبوجعأ وأ ةيآ كاطعأو ءأملح

 عمست الف .اهدبعنو اهفرعت مل ىرخأ ةهلآ ءارو بهذنل :الئاق اهنع كملك

 ملعي يكل مكنحتمي مكهلإ برلا نأل ܠܟܠ( كلذ ملاحلا وأ يبنلا كلذ مالكل

 ' مكسفنأ لك نمو مكبولق لك نم مكهلإ برلا نوبحت له
 ܐܐܕ 7 ܫ

 هنأل «مثإلا يلعاف نم هنكلو .ققحتتو «ةبوجعأو ةيآ مدقيو «يبن انه

 .انناحتمال اذهب حمسي هللاو .ىرخأ ةهلآ عابتال وعدي

 ܐ( ܐܙ ܐܐ

 برلا حور نأ نونظي نيذلا ؛:ةبذكلا ءايبنألا وهو .ءرخآ لاثم-؟
 !!ناطيشلا ىوس مهكرحي الو ,نوعودخم وه امنيب ,مهكرحي



 .(5١و١١ :¥¥ لم١) ةنعنك نب ايقدص ءالؤه لاثم

 نوريشي نيذلا ءايبنألا هاوفأ يف بذك حورك لخد دق ناطيشلا ناك

 .(¥* ¥ ¥ :¥¥ لم١) هكالهل برحلا هذه امنيب ءرصتنيس هنأل داعلج

 لاق املو ١١(. :¥¥ لم١) !!راصتنالا اذهب ةنعنك نب ايقدص هل أبنتو

 .ةنعنك نب ايقدص مدقتف " :باتكلا لوقي كلذ سكع ܝܢ ܠ! يبن اخيم

 ' !؟كملكيل ينم برلا حور ربع نيأ نم :لاقو كفلا ىلع اخيم برضو
 ,( 5 لم١)

 .همف ىلع قطني يذلا وه برلا حور نأ نظي ةنعنك نب ايقدص انه

 !!عودخم وه امنيب

 ...بذك حور وه ةقيقحلاب همف ىلع قطني يذلاو

 امنيب ." انأبنت كمساب " :برلل نولوقي دق ضعبلا نأ رهظي انه نم
 !!...نيعودخم ةقيقحلا يف نونوكي

 ؟ثلاثلا عونلا وه امف .ناث عون اذه

 ني ܐܐܐ ܐܐ

 اوجرخأو .ءبرلا مساب اوأبنت امنيح اراربأ اوناك صاخشأ كانه -*

 .مثإ يلعاف اوراصو َّ ܒܠܠ دعب تريغت مهتايح نكلو .نيطايش همساب

 ܝܢ ܠܐ مهلسرأ امنيح رشع ينثالا نمض ناك اذوهي نأ كش ال *

 ضرم لك اوفشيو ءاهوجرخيل ةسجن حاورأ ىلع اناطلس مهاطعأو '
 نباك اذوهي ةايح تهتنا فيك ملعن نحنو ٠١: ١(. تم) ' فعض لكو

 ١١(. : ) ¥ وي) كالهلل

 عنصي ناك هنأ عنمي ام دجوي ال )ܟܝ ܠ سلوب دعاسم ساميدو اخ

 لاقو .مشإلا يلعاف نم راصو دترا هنكلو .ازراك ناك امنيح بئاجع

 £ ܘ 4



 ' رضاحلا ملاعلا بحأو .ءينكرت دق ساميد ' :لوسرلا هنع

 5 : ܟ ܢܨܒ )

 ىسلوألا مهتايح ينعت ' انأبنت كمساب ' :ةرابع نوكت ٍذئنيحو
 .ةرابلا

 دعب هيلإ اوهتنا ام ينعت ' مثإلا يلعاف اي ينع اوبهذا ' :ةرابع

 ' دسجلاب اولمكو .حورلاب اوأدب " نيريثك نأل .مهدادترا
 1( لغ)

 مهترهبف ءتازجعملا عنصو ةوبنلا ةبهوم هللا مهبهو صاخشأ كانه - £

 يلعاف نم اوراصو .ءايربكلاب اوطقسو .مهبولق تعفتراو تازجعملا
 .مثإلا

 خماشت طوقسلا لبقو .ءايربكلا رسكلا لبق " :باتكلا لوقي اذكهو
 ىري نأ لهس رمأ هنأ يتوخأ اي نونظت له ١8(... :17 مأ) " حورلا

 !؟اناطيش جرخي وا 1:39 ءاضيرم يفشي هنأ ناسنإ

 .اهب اهبحاص كلهي الإو ءاهدنسي عضاوت ىلإ جاتحت ةبهوملا

 بلطاف ؛ةبهوم هللا كحنم نإ ' :لاق امنيح قحسا رام قدص كلذلو

 ةبهوملا هذه عزني نأ هنم بلطاف وأ ءاهيمحيل اعضاوت كحتمي نأ كم

 ;%? كنه

 :هذيمالت هلأسف .اتيم ماقأ هنأ ريبكلا راقم ابأ سيدقلا خيرات يف درو
 5 ناتزالزم فيني » رلع هركشي قمك تنك " + لاق ؟كاذتقو.ةووعش ناك اذام

 اوجوكأ عميسابوماوأبنت/بزلا مساب.لطعيلا نأ: نيم عئام.إل 43

 اوبسني ملو ءمهبولق تفرجعت مث ...ةريثك تازجعم اوعنصو «نيطايش
 .مثإلا يلعاف نم اوراصو هلل دجملا

 ܐ ܐ ܐ
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 4هل تسيل نكلو .؛تازجعملا عنصي ناميإ هدنع ناسنإ دجوي دقو - ܘ

 .مثإلا يلعاف نم ريصيو .ةبحم هيف تسيلو .ةحلاص لامعأ

 .ةوبن يل تناك نإ ' :لوسرلا سلوب لوقي هلاثمأو عونلا اذه نعو

 لقنأ ىتح ناميإلا لك يل ناك نإو ܘܠܦ لكو رارسألا عيمج ملعأو
 .(¥ :) ¥ وك١) ' ائيش تسلف .ةبحم يل سيل نكلو «لابجلا

 !...ةبحم سيل نكلو .ةوبنو «لابجلا لقني ناميإ انه

 .كش الب مثإلا يلعاف نم وه ؛ةبحم هل تسيل يذلاو

 .ةيأ عنصي دق ناميإلا ادهبو .ءيش لك ىلع هتردقو هللا ةوقب نمؤي

 د ܐܐ ܐܐ

 لامعأ ضعب هتايح يف كلذ عمو «برلا نع ديعب ناسنإ دجوي دقو -
 ىلع ةيآ يرجت نأ هللا حمسو .ضرألا ىلع اهرجأ ذخأ ةلضاف

 ...هيدي

 ١5: ١5(. ول) " ضرألا ىلع هتاريخ ىفوتسا " دقلو

 لجأ نم امنإو «ناسنإلا اذه لجأ نم سيل اذهب هللا حمسي دقو

 :يه ىرخأ ةطقنب انركذي اذهو ...نيرخآلا

 ܐܰ( ܐ(

 ببسب امنإو .ةزجعملا حرتجم ببسب سيل ثدحت تازجعم كانه -\¥

 .اهيلإ نيجاتحملا ناميإ

 ةسينكلا ىلإ بهذ اذإ هنإ «هبلق قمع نم الماك اناميإ نمؤي الثم ناسنإ
 هناميإ لجأ نمو .ةزجعم هل ثدحتس نالف هلجأ نم ىلص اذإ وأ ءىفشيس

 .ةبوجعألاو ةيآلا ثدحت «هللا لاجربو ةسينكلابو هللاب وه
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 ܘܨ ܝܐܠ ܐܘܢܐ

 ܐܰܐ ܐ ܐ

 .تازجعملاب حرفن الأ برلا انرمأ دقل كلذ لك عمو-/

 نيطايشلا ىتح ' :هل اولاقو تازجعملاب الوسر نوعبسلا حرف املو
 ܕܠܠ عضخت حاورألا نأ اذهب اوحرفت ال " :مهل لاق َّ ' كمساب انل عضخت

 ' تاولئيشلا ܝܦܘ تضشبتك مكؤامتبيأ نأ -ينرحلاثب اوحرفا لب

 :امئاد لوقأ ينإف اذهلو ...(¥ ܀ ܨ ) ¥ : ) ܀ ول)

 .حورلا بهاوم نم مهأ ܨ ܨܠܐ رامث نإ

 درجم اهنإ .اهيف كل لضف ال هنأل ءاهيلع كل رجأ ال حورلا بهاوم
 عم كتدارإ ةكرش نم ةعبان اهنإف «حورلا رامث امأ .اهيطعم هللا نم ةبه

 ...رجأ اهل هذهو .هللا حور

 نم مقي مل ' :برلا هنع لاق يذلا نادمعملا انحوي لاثم مكل مدقأو انه

 ' نادمعملا انحوي نم مظعأ وه نم ءاسنلا نم نيدولوملا نيب

 سدقلا حورلا نم ألتما همأ نطب نم يذلا اذه ,(717 11 تمر

 :ليجنإلا هنع لوقي اذام اورظنا ١: ١5(. ول)

 ٠١: 4١(. وي) ' ةدحاو ةيآ لعفي مل انحوي نإ '

 ܐܐ :برلا هنع لاقو .ءاسنلا هتدلو نم مظعأ ناك كلذ عمو

 يذلا وه اذه نإف .يبن نم لضفأو :مكل لوقأ معن ؟ايبنأ ؟اورظنتل متجرخ
 ' كمادق كقيرط ئيهي يذلا يكالم كهجو مامأ لسرأ انأ اه :هنع بتك

 ١(. وك ܝܢܘ
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 :وهو اماه ارمأ لبجلا ىلع ةظعلا يف ىرن انهو -4

 .بالا ةئيشم عنص ىلع زكري ناك برلا نإ

 يل لوقي نم لك سيل ' :ةدابعلاو ناميإلا درجم مهملا سيل مهل لاقف

 يف يذلا يبأ ةدارإ لعفي يذلا لب ءتاومسلا توكلم لخدي بر اي بر اي

 جارخإو ةوبنلا نع هثيدح اهدعب لمكأ مث ١١(. :¥ تم) ' تاومسلا

 :لوقي هنأكو .تازجعملا عنصو نيطايشلا

 لب .تازجعملا عنصو ةوبنلاب ىتح الو .ةالصلاو ناميإلا درجم سيل

 .برلا ةئيشم عنصب

 .بر اي بر اي :مويلا كلذ يف يل نولوقيس نوريثك " :لاق اذكهو
 تاوق انعنص كمسابو ,ءنيطايش انجرخأ كمسابو ءانأبنت كمساب سيلأ

 يلعاف اي ينع اوبهذا .طق مكفرعأ مل ينإ مهل حرصأ ذئنيحف ...؟ةريثك

 .(¥¥ ¥ :¥ تم) ' مثإلا

 ينبملا تيبلاو ءرخصلا ىلع ينبملا تيبلا لثم مهل برض كلذ دعبو

 ىنب لقاع لجرب ههبشأ ءاهب لمعيو .هذه يلاوقأ عمسي نم لك '
 ١(. 4 :¥ تم) ' رخصلا ىلع هتيب

 لك ىلع ءاهب لمعيو ةيصولا عمسي نم ىلع اذه لك يف زيكرتلا نذإ
 يذلا بآلا ةدارإ لعفي نم ىلع ١7(... :7 تم) ةديج.ارامثأ عنصت ةرجش

 .لمعي الو عمسي نمو ؛مثإلا يلعاف كاله ةداضملا ةيحانلا نمو

 ܐ :كلذكو

 ;( +. تم) ' مهنوفرعت ܟܬ ܐܘܢ نمف ' ١1(. :¥ تم)
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 فوقولاو ليجنإلا ةءارق

 يف ليجنإلا أرقن امنيب ؛ةسينكلا يف ليجنإلا ةءارق ءانثأ فقت اذامل

 ؟نوسلاج نحنو لزنملا

 ةءارقو .فوقولا اهل مزلي يتلا ةدابعلا ةءارق نيب قرف كانه
 ...سولجلا اهعم نكمي يتلا ةساردلا

 نم يهو .ةالصألا نمو ةدابعلا نم ءزج ةسينكلا يف ليجنإلا ةءارقو 2

 ةسينكلا مأ تيبلا يف تناكأ ءاوس ةالصلا نم ءزج اضيأ ةيبجألا

 .فوقولا اهل مزليو

 | ܒܚܘ( ܕ «هللا»نم»لقؤفاب اوفق؛ :الئاق ܢܩ ةشينكلإ يف نئامشلا#خإ ®
 ...عوشخب هعمسن هللا مالك ' سدقملا ليجنإلا عامسل

 كانهو ًايحور ديفتسن انعوشخ ردق ىلعف ,عوشخب باتكلا أرقن املك

 .لمأتلل نوسلجي مث .فوقو مهو مهتويب يف باتكلا نوؤرقي نم

 .هل نيتصنم فقن نحنو «هللا انملكي باتكلا يف
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 ةقظ
 ؟ ةيدبألا رانلاب حورلا بذعتت فيك

 ...دسجلا اهب

 نعو ء«هللا نع ܝ دبألا ىلإو  ةلصفنم اهنأ حورلا روعش درجم امنإ

 .رافسألا تحتفو ءراتسآلا تليزأ نأ ذنم ءراعلاو يزخلاب اهروعش

 يأ ...اهتاطقسو اهاياطخ تاعاشب لكلا مامأ ترهظو ءرارسألا تفشكو

 .اذه باذع

 يف اهيرصاعم نم ريشك امنيب ؛ةيجراخلا ةملظلا يف اهنأ اهروعش

 ...املأو اباذع اهل نابلجي نامرحلاو ةنراقملا ...ميعن

 : )2 53.0 ܒ )3 3 5 3

 ....متاقلا نزحملا بعرملا اهريسصمل رييغت الو

 ءاهلك اهاياطخ اهمامأو ...اهباذع نم ضعب وأ ܨ ܕ | باذع وه اذه

 .لالذإو ةوسقب اهدراطتو ءاهلجختو اهجعزتو اهملؤت



 ܥܫ
 ةدافتسالاو تالحرلا

 ةقيرطلا يه امف .ديفتسا الو ةسدقم نكامأ ىلإ تالحر يف كرتشا

 ؟ايحور اهب ديفتسا يتلا

 تارشع مضت يتلا تالحرلا امأ .ةثالث وأ نيقيدص عم بهذا لقألا ىلع

 دق هذهف ؛ةجرفلا درجمل نوبهذيو مهتايحور يف نيفلتخملا سانلا نم
 .كديفت ال

 هيلع فرشي .ءمظنم يحور جمانرب ةلحرلل ناك نإ ءاهنم ديفتست امبر

 .ةلحرلا ءاضعأ تايحور قيمعت ىلإ نوفدهي نويحور ةداق

5:30" 13 300 3 65 5907 5( 0 134 
 مارهألاك ةجرفلا تالحر نع امامت فلتخت  ةريدألاك  نيسيدقلا نكامأ نأ

 ب ܒܠܐ وأ

 .ةلحرلا ءدب يف نذأتست نأ نكمي ءدفتست ملو ةلحر يف تنك نإف

 نأ دعب كئالمز عم عجرتف ܪ ܠܟ ܠ ةياهن ىلإ صاخ جمانرب يف ايحتو
 .ةصاخلا كتقيرطب ايحور اتقو يضقت

<£ ;131 
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 ةسينكلا سلجمو ةأرملا

 :رجهملا يف اندالوأ ضعب نم لاؤسلا اذه انءاج

 .ةسينكلا ةسمامش سلجم ةيوضع يف ءاسن ضعب مكتسادق متنيع '

 .' ؟طقف لاجرلا ىلع ةرصاق ةيسامشلا ةمدخ امنيب ءاذه ريسفت امف

 .لاجرلا ىلع ةرصاقلا يه ؛ةسينكلا رارسأو «حبذملا ةمدخ نإ

 فو :ةيلوقستلا ىف [ ريك - 1{

 يف ةصاخبو .رابكلا ءابالا نيناوقو ةسينكلا نيناوق يفو ءلسرلا نيناوق

 .ريبكلا سويليساب نيناوقو سوينافيبأ نيناوق

 .تونهكلا ةسرامم نع تاديعب انتسينك يف ءاسنلا

 .ايتونهك المع تسيل ةسينكلا سلجم ةمدخ نكلو
 .ةأرملا اهب موقت نأ نكمي .ةيرادإو ةيلام لامعأ يف ةمدخ اهنإ

 ...ةسينكلا نيناوق

 :تلاقف «عبارلا بابلا يف ةسمامشلا ةمدخ تركذ ةيلوقسدلاو
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 .' مكدنع ةليلج نكتلف «ةأرملا ةسامشلاو '

 كلذلو ءءاسنلا ةمدخل ماقت اهنأ «نيثالثلاو عبارلا بابلا يف تركذو
 نهتمدخو ءاسنلا لشثمت ؛:ةسمامشلا سلجم يف ةأرما دجوت نأ ܚ

 .نهتاجايتحاو

 اذامف «ةسمامشلا سلجم ءاضعأ ةيكزت يف رود نهل ءاسنلا ماد امو

 ؟سلجملا اذه يف اوضع ةأرملا نوكت نأ نم عنمي

 امنإو «تاسامشلا نع طقف ثدحتت مل ءلسرلا نيناوق نأ اضيأ ظحالن
 .تاسطسنغألاو تاينوقايدوبألا نع اضيأ

 .لسرلا نيناوقل لوألا باتكلا نم ܬ( ܨܘ نينوناقلا يف كلذ دروو

 يف ةأرملا ةمدخ لثمت يتلا ؛:ةسامشلا ةمدخ عستت تناك تقولا رورمبو

 .ةسينكلا
 ܢܘ

 ١5: ١(. ور) يبيف :تاسامشلا رهشأ لعلو

 تاذيملت ىدحإو ‹ ܨܠ ܕܝܚ ܨܠ رصعلا يف ايرخنك ةسينك ةسامش يهو

 سيدقلا اهحدتما دقو .ةيمور ىلإ هتلاسر تلمح يتلا يهو .لوسرلا سلوب
 يه يتلا ءيبيف انتخأب مكيلإ يصوأ ' :ةمور ܐܬ لاقف اهيلع ىصوأو

 امك برلا يف اهولبقت يك ءايرخنك يف ا

 تراص اهنأل .مكنم هتجاتحا ءيش يأ يف ة اهل اوموقتو ؛نيسيدقلل قحي

 .(١و١ :5 وز) ' اضيأ يلو نيريثكل ةدعاسم

 .ءاسنلاو سوريلكإلا نيب ماع لاصتا طخك نلمعت تاسامشلا تناكو

 ܢܝܚܐ يف تامدقتملا ءاسنلا ديمعت يف ةدعاسملا نهلمع نم ناكو

 ةيلوقسدلا) تاريقفلاو ىضرملا ءاسنلا ةمدخو «نهتويب يف ءاسنلا داقتفاو

 يف نهسالجإو «ةسينكلا يف ءاسنلا بيترت نهلمع نم ناك كلذك .( باب

 ميافءاصعإا ܐܠ ܣܘܝܕ .تابيرغلا ءاسنلا ةصاخبو ؛نهعضاوم

 ٠(. باب ةيلوقسدلا) تاظوعوملاو ءاسنلا
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 ¢111 ما عت 101181[01118[111 10111021 01 طع :اضيأ رظنا

 نط ك1 هلل (نطتنت عطل م. 286.

 .عبارلا نرقلا رخاوأ يف تاسامشلا رهشأ نمو

 .مفلا يبهذ انحوي سيدقلا ةسامش سايبملوأ

 نرقلا يف عمسنو ܐܬܒ ةعساو تاصاصتخاو ريبك زكرم اهل ناكو
 يتلا (5974+) يكاطنألا سويريوس سيدقلا لئاسر ةعومجم يف 1

 .23010812 0116512115 :ةعومجم اهترشن

 .ةيساطسنأ ةسامشلا هيلإ اهتلسرأ ةلئسأ ةدع ىلع باجأ هنإ

 تاباتك ةعومجم ىف ةأرملا ةمدخ نعو ةسامشلا نع أرقت نأ كنكميو

 كا ناري مالا ܒ 9 ܒ ܒ هاج

 را1ءعاع 8110 0و[: - 11@1110@ !ةهتطعانؤ, 701 - £

 .ةيتونهكلا ريغ تالاجملا يف ةمدخلا نم ءاسنلا عنمن ال اننإ

 .لاجرلا ميلعتو حبذملا ادع ام سامشلا تامدخب موقت يهو

 .ةيجروتيللا تاولصلا يف ةيسقطلا تامدخلا كلذكو

 درجم هنأل ؛هتيوضعو ةسينكلا سلجم يف سامشلا لمعب موقت اهنكلو
 ...يرادإو يلام لمع
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 فيفخلا لمحلاو قيضلا قيرطلا

 يدوي يذلا قيرطلا بركأو بابلا قيضأ ام ' :حيسملا ديسلا لوقي

 ."فيفخ يلمحو نيه يرين نأل " :رخآ عضوم يف لوقيو ." توكلملا ىلإ

 ؟نيترابعلا نيب ضقانت دجوي لهف

 (باوج)

 نأ هيف لواحي ناسنإلا نأ ثيح نم ؛قيض «؛يحورلا قيرطلا اعبط
 لوقي امكو .ناطيشلاو دسجلاو ةيطخلاو ةداملاو ملاعلا ىلع رصتني

 ' ةيطخلا دض نيدهاجم ء؛مدلا ىتح دعب اومواقت مل " :لوسرلا
 0( ܐ بع)

 ةذل دجي نأ نمؤملا ثبلي ام مث «ءادتبالا ةلحرم يف قيضلا اذه نكلو

 ةنوعم ىسنن ال مث افيفخ هلمح حبصيف ؛ملألا يف ىتحو ءتايحورلا يف

 انأو لامحألا يليقثلاو نيبعتملا عيمج اي يلإ اولاعت ' :لاق يذلا برلا

 ܠ .افيفخ لمحلاو انيه رينلا حبصي مهحيري ذإو «"' مكحيرأ



 جاوزلا نالطب

 امو ؟هبابسأ امو ؟جاوزلا نالطب وه امف .جاوزلا نالطب نع عمسن

 ؟قالطلا نيبو هنيب قرفلا

 .ثدحي مل هنأك .ةيلك جاوزلاب فارتعالا مدع ينعي جاوزلا نالطُب

 .مت دق جاوز ةطبار لاصفنا ينعيف قالطلا امأ

 ٠١: ١(, رم) 1:1١5(., تم) .(؟” : ܘ ىتم) انزلا هببس قالطلا

 نيدلا رييغت ةلاح يف قالطلاب مكحي نأ نكميو .()4 :)1 ول)

 .() © :ال وك١)

 :يهف جاوزلا نالطُب بابسأ امأ

 ةجيزب اطبترم لازي ال وهو .لبق نم جوزت دق نيجوزلا دحأ ناك نإ ١-

 .ايسنك اهارع مصفي مل

 .جاوزلل ةعنام ةبارق نيجوزلا نيب تناك نإ - ¥

 .ةقفاوملاو ىضرلا مدعب ءماغرإلاب مت دق جاوزلا ناك نإ -

 .ثدحي امب يردي ال (جاوزلا لبق) انونجم نيجوزلا دحأ ناك نإ £
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 .(ىثنخ وأ انينع وأ ايصخم) ةلوجرلا لماكتم ريغ جوزلا ناك نإ -

 .ةثونألا ةلماكتم ريغ ةجوزلا تناك نإ لثملابو

 ءارجإ مدع نم مغرلا ىلع ءايندم ةقيثوب َّمت دق جاوزلا ناك نإ-5
 .ةينيدلا ميسارملا

 نأك .يرهوج ببس يف عادخلا وأ شغلا ىلع اينبم جاوزلا ناك نإ -

 ...كلذك تسيل اهنأ تبثيو ركب اهنأ ىلع ةاتف لجرلا جوزتي

 @ܪ
 ةمكاحملاو مكحلا

 لهف ' ةمكاحم نودب مكح ال ' :لوقت يتلا ةدعاقلا اعيمج فرعن نحن

 نوناقلا بسح ܚ نكمي ةنيعم تالاح يف مأ ءأطخ لكل ةمكاحم نم دب ال

 ؟...هتمكاحم ىلإ ةجاح نود ئطخملا ىلع ܟܠܥ رادصإ  يسنكلا

 :نيرمأب كلذو .لدعلا نامض وه كش الب ةيسنكلا ةمكاحملاب دوصقملا

 .مكحلا ردصي نم ريمض حيرتسي ىتح «قحلا راهظإ-١

 .هسفن نع عفادي نأ ئطخملل ةصرف ءاطعإ-١

 احضاو قحلا اهيف نوكي يتلا تالاحلا ةمكاحملا بوجو نم ىنثتسيو
 .اهلاثمأو سبلتلا تالاح لثم ءامامت

 :܆001



 .ةطقنلا هده صوصخب سدقملا باتكلا نم ةريثك ةلثمأ ركذن فوسو

 :باتكلا لوق اضيأ كلذ يف انمامأ عضنو

 ١5(. :5 يت١) ' ءاضقلا ىلإ مدقتت ةحضاو سانلا ضعب اياطخ '

 هسوو ةسينكلا 1 ثمضي نم الكم رمألا اذه.يف لغذيو

 اذه .اهتاسدقم سندي وأ ءاهيف ةينيدلا رئاعشلا لطعي وأ ءاهتايحورو اهماظن
 :امنإو «يدامتلل ةصرف هيطعن نأ نكمي ال

 .لكيهلا ريهظت يف دجملا هل حيسملا ديسلا هلعف ام اذهو ¥«

 .امامحو امنغو ارقب نوعيبي اوناك نيذلا لكيهلا يف دجو '

 :لكيهلا نم عيمجلا درطو .لابح نم طوس عنصف ܐܒ ܠܥ 3

 :مامحلا ةعابل لاقو .مهدئاوم بلقو .فرايصلا مهارد بكو .رقبلاو مدغلا

 ا سا اح وي) " ةراجت تيب يبأ تيب تيب اولعجت ال .انهه نم هذه اوعفرا

 :حصفلا ةبسانم يف سقرم سيدقلا هاور امك اضيأ رمألا اذه رركتو
 سيلأ :الئاق ملعي ناكو ..." مامحلا ةعاب يساركو ةفرايصلا دئاوم بلق '

 ةراغم هومتلعج متنأو ܕ ܘܚܘ عيمجل ىعدي ةالصلا تيب يتيب ' ابوتكم

 ل1 حو

 ذخأ امنإ .امهمكاحي ىتح رظتني مل .لكيهلا ناسجني ةأرماو الجر ىأر

 ..هأفاكو كلذ ىلع برلا هبوط دقو 1 لكيلا 3 ܗ ارجل

 ةلاح ةلاحلاو .ةمكاحم ءارجاب حمسي نكي مل رمألا 5-12 226 ددع)

 ܢܨ



 .رحاسلا نوميس ىلع لوسرلا سرطب سيدقلا مكح ؛ةمكاحم ܨ ܕܢܕ ¥

 لسرلا يديأ عضوي هنأ ىأر املو ' :لسرلا لامعأ رفس يوري اذكهو

 اذه ابيطنأ انأ ينايطعأ : :الئاق مهارد امهل مدق ,.سدكقلا = ܙ | ىطعُي

 هل لاقف .' سدقلا حورلا لبقي «يدي هيلع تعضو نم يأ ىتح «ناطلسلا

 ينتقت هللا ةبهوم نأ تننظ كنأ ܐ ܛܠܠ كعم كتضف نكتل ' :سرطب

 هيلع مكحو .نوميس ةنعل تمت اذكهو .(¥ )-  ^ :8 عأ) ' ...مهاردب

 10:75 تامو «ةينوفيسلا 09399 ثم تقتبتا 06557 لوسرلا

 ضعب اياطخ ' :باتكلا ةرابع هيلع تقبطنا ذإ .ةمكاحم كانه نكت مل

 .(¥ £ : ܘ يت١) ' ءاضقلا ىلإ مدقتت ةحضاو سانلا

 يتلا ةبوقعلا يفو «لكيهلل برلا ريهطت يف قباسلا عضولا سفنب هنإ
 .نيينازلا ىلع نهاكلا ساحنيف اهعقوأ

 .ةمكاحم نودب :؛كلملا باخآ بقوع بولسألا سفنبو- £

 .هلقح ذخأو يليعرزيلا توبان اهب لتق ةرماؤم رّبد نأ دعب كلذو

 نع عافدلل ةصرف هئاطعإل الو ؛همكاحيل ال ؛يبنلا ايليا برلا هل لسرأ

 ...هيلع تعقو يتلا ةبوقعلابو لعف امب هربخيل امنإو .هسفن

 هيف تسحل يذلا ناكملا يف ' :هيلع هللا مكح ميظعلا يبنلا هغلب اذكه

 هل لاق لب ' ܐܝܢܐ تنأ كمد بالكلا_ سحلت ܨ .يليعرزيلا توبان مد باالكلا

 كيلع بلجأ اذنأه .برلا ينيع يف رشلا لمعل كسفن تعب دق ' ܐܒ

 ' ...طابن نب ماعبري تيبك كتيب لعجأو ...كلسن ديبأو ءارش

 .(¥ £- ) ¥ :¥ ) لم١)

 .ةمكاحم نود (¥ ¥ :¥ ) لم١) ليبازيإ دض ردص مكحلا سفنو

 ليبازيإو باخآ مدقتت ؛:ةحضاو ةيطخلا نأل ؛ةمكاحم ىلإ انه ةجاح ال

 .ءاضقلا ىلإ
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 نول انه عافدلا نأل ءسفنلا نع عافدلل ةصرف ءاطعإل انه لاجم الو

 .ةرباكملا نم

 هتجوز يف مكحلا ذفنو .(14 :¥¥ لم١) باخآ يف مكحلا ذفنو

 .(1¥-¥ :4 لم”) اضيأ ليبازيإ

 .همكاحي نأ نود .رحاسلا ميلع بقاع لوسرلا سلوب سيدقلاو--

 حورلا نم سلوب ألتما ٍذئنيح ءابانربو سلوب اذه ميلع مواق امل

 نبا اي ءثبخ لكو شغ لك ¿ܨ ܐܥܘܠ( اهيأ " :لاقو هيلإ صخشو «سدقلا

 دي اذوه نالاف .ةميقتسملا هللا لبس دسفت لازت الأ ءرب لك ودع اي سيلبا

 ' نيح ىلإ سمشلا رصبت ال ىمعأ نوكتف .,كيلع برلا

 .مكحلا هيف ذفنو *8:1١-١١(. عأ)

 ةحضاو ةيطخ ء«ناميإلا نع ܨܠ ܕܠ داسفإ ةلواحم يف هتئيطخ تناك

 .ةمكاحم ىلإ جاتحت الو ءءاضقلا ىلإ همدقتت

 ܐܰ ܐ ܐܰ

 .ةمكاحم ىلإ جاتحت ال ةحضاو اياطخ كانه

 «سادقلا لطعت دق ةسينكلا لخاد ةرشوش ثدحي ناسنإ كلذ لاثم *

 اذه لثم له ...يحورلا عامتجالا فقوت وأ ܘܪܐ ܝܣܐ! لطعت لقألا ىلع وأ

 ...ةيروفلا ةبوقعلاو «ةبوقعلا همزلت مأ ؛:ةمكاحم ىلإ جاتحي صخشلا

 رارسألا نم لوانتلل مدقتي وأ .هبرضي وأ انتهاك مكشي ناسنإ وأ *

 مكحي مأ ؛همكاحن نأ ىلإ رظتنن انارتأ ...قاقحتسا نودبو ةوقلاب ةسدقملا

 هذيملتل لوسرلا سلوب سيدقلا لوق مهيلع قبطني ءالؤه لاثمأ
 :فقسألا سواكوميت



 ' فوخ نيقابلا دنع نوكي يكل ؛عيمجلا مامأ مهخبو نوئطخي نيذلا
 3١(. :ܘ ܨܒ )

 دقفت ܘܰܘ ܬܐܟܠ اياطخلا ضعب يف ةيروف ةبوقع ثدحت مل نإ هنأل

 ةئيس ةودق ءالؤه لاثمأ حبصي دق لب .اهتبيهو اهءودهو اهماظن ةسينكلا

 .ةالابماللاو راتهتسالا ىلإ مهدوقت مهريغل

 .ةيروفلا ةبوقعلا دعب ةمكاحم ءارجإ نكمي كلذ عمو

 عيقوتل امبر لب .ءاضقلا ىلإ مدقتي ܢ حضاو بنذلاف .بنذلا تابنإل ال

 نيضرحملا وأ .أطخلا يف نيكرتشملاو .عفاودلا ةفرعمل وأ .دشأ ةبوقع

 ...اضيأ ةبوقعلا مهلمشتل ؛هيلع

 .ةبوتلل ةصرف نيبنذملا ءاطعإل ,ةمكاحملا لجأتت امبرو

 فارتعالل ةصرف كلذكو .هب ساسحإلا دعب ءأطخلاب فارتعالل ةصرف

 ..كلذ ىلع مدنلاو «ةبوقعلل مهقاقحتساب

 وهو «ءةديدش ةبوقع سوثنروك ئطاخ لوسرلا سلوب بقاع دقل
 .بئاغ

 دق ܨ ܠܐܢ رضاح نكلو .دسجلاب بئاغ ينأك ءانأ ينإف ' :لاق

 كلذ مكاحي مل ...(¥ :5 وك١) ' ...اذه لعف يذلا يف رضاح ينأك تمكح
 ىلإ ةبوقعلا ترمتساو ...ةحضاو تناك هتئيطخ نأل «هبقاع لب «ئطخملا

 .(7 :¥ وك"١) " طرفملا نزحلا نم علتبي " نأ داكو ءئطخملا كلذ بات نأ

 ىلإ مكحلا فنأتسي نأ هنكمي ؛ةيروف ةبوقع بقوع يذلاف .كلذ عمو

 دارا .نإ ةتيعاحم ايسر ايلطيو .ىلعأ ةيسنك ةطلس

 افا زن كافأاو 9 535 وكيلة" عفت ماكو ܐ مكحلا
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 عفر دارأ نإ اهذاختا همزلي يتلا تاءارجإلا يف ارصقم وأ ؛ةمكاحملا
 ...هنع ةبوقعلا

 ًاصوصن لمشتو .لاجملا اذه يف ادج ةحيرص ةسينكلا نيناوق نإ
 ...كلذ يف تونهكلا ةطلس اضيأ لمشت امك .تابوقعلا يف ةريثك

 ءرسلا يف ةبوقع عيقوت ىلإ تونهكلا أجلي ىتم ةفرعم نكمي ةمكحلابو
 ىتمو «ةيروفو ةعرسب ةبوقعلا نوكت ىتمو .نلعلا يف ىرخأ ةبوقع وأ

 .أطخ لك ىلع ةمكاحم موقت نأ نكمي ال يعيبطو

 انول رومألا ذخأتس امك «ةيسنكلا تامكاحملا قاطن عستي فوسف | ܕ

 .ةيندملا تابوقعلا ريغ عباط اهل ةيسنكلا تابوقعلا نأ امك

 ميلاعت اهيلع للظت ءيسنك وج يفو ءيحور وج يف اهلمعب موقت يهو
 يسنكلا خيراتلا ثادحأ نم همهلتسن امو «ءابالا لاوقأو ءسدقملا باتكلا

 .ةسينكلا ةداقو ةاعر ريهاشمو نيسيدقلا ريس نمو

 .ةيصولاو باتكلا حورب امنإ ,ةيفرح ةقيرطب رومألا كلست الو

 .ةونبلا حورو «ةوبألا حورب اهتبوقع لك يف طبترت امك

 هيضتقي امب انايحأو ءونحلا هيضتقي امب انايحأ فرصتت يتلا ةوبألا
 .مزحلا

 اهيعسو ؛هماكحأو تونهكلل اهتباهمو اهتعاطو اهعوضخ يف ةونبلاو

 ...ةكربلا هيلع لحت ةعاطلا نباو
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 ةكربلاو رقفلا

 ؟ةكربلا مدع نم عون يداملا فلختلا له

 اين ةلسخ علل هطوقف اينيتاغمجيةريقكريف وسي كايف :اهيط الك

 :برلا لاق دقو .اريقف ناك نيكسملا رزاعلو .نيريقف اناك راجنلا فسويو
 هشاع يرايتخا رقف كانهو ." هللا توكلم ىلإ ءاينغألا لوخد رسعأ ام '

 مهتاريخ اوفوتسي نأ اوضفر نيذلا نيسيدقلا نم ريثك هشاعو .نابهرلا
 .ضرألا ىلع

 .قيدصلا بويأ لثم «ءاينغأ نيرخآ نيسيدق نأ عنمي ال اذه ناك نإو
 كرابي برلا ناك ميدقلا دهعلا يفو .يمارلا فسويو ء«ءابآلا يبأ ميهارباو

 .كضرأ ةرمثو ,كنطب ةرمث نوكت ةكرابم ' :دعو امك ؛مهينغيو نيقيدصلا

 ' كتجعمو كتلس نوكت ةكرابم .كمنغ ثانإو .كرقب جاتن ءكمئاهب ةرمثو
 .(ه ܕ £ :4¥ ثت)

 مهضوعو 4 ܧܐܢܦܠ| ةكرب مهاطعأ «ىنغلا اذه مهطعي مل نيذلا نكلو

 .توكلملا ىنغل | ܪܘ ضرألا ىنغ ناكو .هتوكلم تاريخب

 دونلا معن معدلي ةنك زبور هللا ءاتضزل نيسايقم ' اسيل "”ىنغلاو رقفلا
 يت انلاكادتإ دال كرابي ܐܠܠ متها يذلا «ديدجلا
0 
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 ..ءارقفلا ؛نيسيدقلا ةايح لمأتت نأ لهسأ ام

 كدر
 ؟ هقراسل نهاكلا لعفب اذام

 اذامف هتكطقي (فرتفم البلا تأ مث :نهاك نه ائينش صل قرس اذإ

 ؟هب نهاكلا لعفي

 ةئيطخو .هايإ هتقرسب نهاكلا دض ةئيطخ بكترا دق صللا نوكي انه

 .هاباصو رسكب هللا ܠܝܩ

3 <  

 صللا اذه ةبوت نم نهاكلا دكأتي نأ بجيف هللا قح ةهج نم امأ

 نأ ناكمإلا ردقب هرمأي نأ ءبئات صل هاتأ اذإ ًامومع نهاكلا ىلع بجيو
 هبلس ام در هنأ ىرن راشعلا اكز ةبوت يفو .هباحصأ ىلإ هقرس ام عجري

 نأ ةيبلع هيبلق ناسعأ © 50 صللا اذه ناك خاف ءافاعضأ 7
 .هقرس ام دري

 .ةيوبأ ةحامس يف قحلا اذه نع لزانتي نأ هنكمي نهاكلا نأ ىلع

 يصخش لماعب رثأتم ريغ هنأ بئاتلا صلل رهظي يكل



 ةكئالملا طوقس

 ةيرح مهل تماد ام ءاياطخ يف عقتو .ةكئالملا طقست نأ نكمي له

 ؟ةدارإ

 مليتخل قذف اهوانحا»ةقو :ةرح ةلقاع :تاتقولخنم ةنكتالملا نإ اقح

 نيذلا َّ (¥ :) ¥ ؤر) هتكئالم لكو سيلبإ ينعنو ءطقس نم مهنم طقسو
 يف اضيأ نومسيو .() ¥ :5 فأ) ' ةيحورلا رشلا دانجأ ' :باتكلا مهيمسي

 .ةريرشلا حاورألا وأ ةسجنلا حاورألاب عضاوملا نم ريثك

 :ربلاب اوللكت دقف ءمهرابتخا يف اوحجن نيذلا ءراربألا ةكئالملا امأ

 .نوطقسي الو

 لكبو ءيه امك هتئيشم نوذفني .هلل ةلماك ةعاط يف نوشيعي مهنإ
 هدا 2 يلا 7 ءازس داق وذي وةك زن

 نم سرطب ذقنأ يذلا كالملا وأ .(¥¥ :5 اد) لايناد ذقنأو دوسألا هاوفأ

 لشم ةبوقعلا يف هللا رماوأ ةكئالملا ذفني كلذك .(7؟ ;) ¥ عأ) نجسلا
 .(7١وا5١ 1١5: ܕܨ ܝܩ ) ميلشروأ برض وأ ١١( رخ) راكبألا برض

 .(¥ܘ ١1: لم7") بيراحنس شيج برض يذلا كالملاو

 مهنع لاق كلذل .هرماوأ اوشقاني نأ نود «هللا نوعيطي نذإ ةكئالملا

 :رومزملا يف لترملا



 .* ةوق نيردتقملا ءةتكخام اي برلا [وكراي"

 ;( ¥+ )¥ زم) ' همالك توص عامس دنع .هرمأ نيلعافلا '

 ذيفنتلا يف ةقئافلا ةعرسلا ينعت ' همالك توص عامس دنع " :ةرابعو

 ةالصلا يف بلطن هلجأ نم يذلا ببسلا وه اذه لعلو ...ءاطبإ نودب

 ؟لاثم يأبو " كتئيشم نكتل " :ةيبرلا

 .' ضرألا ىلع كلذك .ءامسلا يف امك '

 ىلع ةذفنم نوكت اذكه ؛ءءامسلا يف ةكئالملا نم ةذفنم يه امك

 كانه ناك ول «هايإ ܝܢ ܨܠܐ انملع يذلا بلطلا اذه بلطن انك امو ...ضرألا

 !!ةكئالملا طقست نأ لامتحا

 ...اوطقس نيذلا ناطيشلا دانجأ نع مهزيمن يكل

 011 : ܘ تم) هسفن برلا ديسلا همدختسا نيسيدقلا ةكئالملا ريبعتو

 ىرخألا ةايحلا يف راربألا نع لوقنو .هللا ةكئالم أضيأ مهيمسنو
 برلا مهيمسيو .(¥܀ :¥¥ تم) ' ءامسلا يف هللا ةكئالمك ' نونوكي مهنأ

 ١"(. :15 تم) ريخألا مويلا يف هيراتخم اوعمجيل مهلسري «هتكئالم

 .( 45و١5 :)¥ تم) رانلا يف مهوقليل رارشألا اوعمجيو

 يف نيذلا رارشألا ةكئالملا نع مهل ازييمت ءءامسلا ةكئالم مهيمسنو

 .ءاوهلا يف وأ ةيواهلا

 دقو .(¥ ١5: ول) بوتي دحاو ئطاخب نوحرفي ءامسلا يف مهنإ
 انحوي سيدقلا لاقو .(71 :¥£ تم) " تاومسلا ةكئالم ' برلا مهامس

 ناطلس هل .ءامسلا نم الزان رخآ اكالم تيأر اذه دعب مث ' :يئارلا

 اكالم تيأرو ' ١(... :) 4 ؤر) ' هئاهب نم ضرألا ترانتساو .ميظع

 ضبقف .هدي ىلع ةميظع ةلسلسو ةيواهلا حاتفم هعم ءءامسلا نم الزان
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 :ةنس فلأ هديقو ؛ناطيشلا سيلبإ وه يذلا ؛ةميدقلا ةيحلا ؛نينتلا ىلع
 ٠”: ١-5(. ؤر) ° هيلع متخو هيلع قلغأو .ةيواهلا يف هحرطو

 .مهتعافش بلطن انك ام نوئطخي ةكئالملا ناك ول

 ءءامسلا ىلإ ضرألا نم اولقتنا نيذلا راربألا حاورأ نأ امك

 .ءامسلا يف مهو ةكئالملا كلذكف ...ربلا ناكم ءءامسلا يف مهو نوئطخي ال

 ...كئتلوأو ءالؤه ةعافش بلطن نحنو

 رشبلا نم ةجرد ىندأ اوراصل ءاوئطخي نأ نكمي ةكئالملا ناك ولو

 .اولقتنا نيذلا

 ايلاح رود هل ناطيشلا نوكيو .نيطايش ىلإ نولوحتي ةلاحلا هذه يفو
 عيطتسي ال ام اذهو ...ضرألا ىلع ةياوغلا يف رود هل امك ءتاومسلا يف

 فوس «ءامسلا ىلإ اودعصو اولقتنا نيذلا راربألا لهو ...هلبقي نأ ܠܐ

 !!؟اضيأ

 .سانلا دنع رهطلا ةيلاثم ةمق يف مه ةكئالملا نإ

 مهروصب نونيزيو «نيسيدقلا رشبلا نم ةجرد ىلعأ مهب نوهبشي

 ,مهتيلاثم يف نإف .لامكللو رهطلل ةلوثمأ مهنوربتعيو .لكايهلاو سئانكلا

 نمو ...لكلا نم ضوفرم رمأ وهو «سانلا تايونعم لك مطحي اذه

 .سأيلا يف رشبلا عقوي «نآلا ةكئالملا طوقس لامتحا نأ امك

 نم دحأ الو «ةكئالملا طوقس لامتحا نع ءيش يأ ركذي مل باتكلا نإ

 اوللكتو ءرابتخالا ةرتف اوزاتجا مهنأ انلق امكو .اذه نم ائيش ركذ نيسيدقلا
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 ةقيضلا نيم بره نَم

 .ةقيضلا نيم بره نم ' :حئاسلا الوب ابنألا سيدقلا لوق ىنعم ام

 .' ...هللا نم بره دقف

 امنيح ءيتوخأ اي حرف لك هوبسحا 1 :لوسرلا بوقعي سيدقلا لاق

 ' ...اربص نئشني مكناميإ ناحتما نأ نيملاع .ةعونتم براجت يف نوعقت

 .(؟ ١: عي)

 .ناحتمالا اذه نم برهي امنإ ء:ةقيضلا نم برهي يذلاف- ١

 .ةددعتم ىرخأ لئاضف اضيأ

 .اهليلاكأ نم برهي .ةقيضلا نم براهلاو - ؟

 حرفب ةقيضلا لمتحي نم لكل هللا اهحنمي يتلا ليلاكألا نم برهي

 لاقف .بويأ ربص باتكلا بوط دقلو .حجنيو اهيف دهاجيو ءءاجربو
 0111 عي) : برلا ةبقاع متيأرو َّ ̣ܝܢܸܸܢܐ ربصب متعمس دق ' :لوسرلا

 .اهءانثأ نيعي يذلا هللا نم برهي امنإ .ةقيضلا نم برهي يذلاو -"*

 يف لترملا لاق امك .هذقنتو هتايح يف لخدتت هللا دي ةيؤر نم برهي

 برلا نيمي .ينتعفر برلا نيمي .ةوق تعنص برلا نيمي ' :هتاقيض
 .() )¥ زم) " برلا لامعأب ثدحأو ايحأ لب دعب تومأ نلف ءةوق تعنص
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 .هتايح يف هللا عم هتاربخ نم برهي اذكهو - ؛

 لمع يف ةبيجع ةيحور تاربخ اوبستكا ءتاقيضلا اولمتحا نيذلا لك

 .مهعم هللا

 نوكأو ...كتايح مايأ لك كهجو يف ناسنإ لقي ال ' :ةرابع اوربتخا
 نأل ءبعترت الو برهت ال ...عجشتو ددشت .ككرتأ الو كلمهأ ال .كعم

 .(4 ܨ ܘ ١: شأ) ' بهذت امثيح كعم كهلإ برلا

 دمتعي يتلا ةالصلا نم انمض برهي امنإ :ةقيضلا نم برهي يذلاو-ه
 .مهتاقيض يف هللا دالوأ اهيلع

 كذقنأ .ءقيضلا موي يف ينعدا " :لوقي يذلا هللا نم برهي اذهب وهف
 ١5١(. : ܘ ܀ زم) " يندجمتف

 .هنودجيف اهيف هللا نوبلطي ةصرف ةقيضلا نوريف «هللا:دالوأ امأ

 يذلا ' ܚ .هتمكحو هتبحم ىدم كاردإو ءاهنأشب هللا عم ثيدحلل ةصرف

 ١(. :)¥ بع) ' هبدؤي برلا هبحي

 ىلع وأ ءاهلسرأ يذلا هللا نم برهي ءةقيضلا نم برهي يذلاو-5

 نسحو هللا ةمكح كردن انهو ..انتدئافو انريخل اهب حمس هنأ دب الو

 " نايفشت هاديو قحسي .بصعيو حرجي " يذلا هللا ...هريبدت

 .()4 : ܘ يأ)

 بيدأت نم برهي امنإ ءاهنم برهي يذلاف َّ ܢܢܬܿܬܵܢܠܠ ةبرجتلا تناك نإو -\¥
 .برلا

 بيدأت ضفرت الف .هللا هبدؤي لجرل ىبوط ' :باتكلا لوقي امنيب

 انهه بدؤن نأ ܐܵܢ ريخو .انحلاصل بيدأتلا امنيب ١7(... :5 يأ) " ريدقلا
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 ىلإو ءبرلا ينبدأ ابيدأت ' :لترملا لاق دقو .يدبألا توملاب نادت نأ نم
 ١8(. :) ) ^ )ܘ " ينملسي مل توملا

 .هللا نم برهي ةقيضلا نم برهي نم نإ اقح

 ةريثك تاقيض لمتحا يذلا «حئاسلا الوب ابنألا ميظعلا سيدقلا لاق امك
 ةوالح قاذ هنكلو .يرشب ءازع لك نع اديعب هدحو «ةيربلا ةايح يف

 ]ܬܫܠܐ عتم ىلإ نوريثك برهي امك «هللا نم برهي مل هنأل .يهلإلا ءازعلا

 .()¥ :¥ رأ) ' ءام طبضت ال ةققشم ارابآ مهسفنأل اورقنيل '

> 
 قداص يكلم وه نم

 ܟܐ ينب نم ناسنإ وه له ؟قداص يكلم وه نم

 ؟(" :¥ بع) " بسن الب ܟܐ الب ءبأ الب ' هنأ ىنعم ام

 ؟' ةايح ةياهن الو .هل مايأ ةيادب ال ' ىنعم امو

 ؟ضعبلا لوقي امك يدبأ يلزأ هنأ كلذ ينعي له

 ؟حيسملل زمر درجم مأ .حيسملا وه له

 ؟برلل تاروهظ ىدحإ مأ ءيقيقح صخش وه لهو

 ؟هيف ةسينكلا ةديقع ام !؟هللا هنأ قدصن نأ نكميأ



 .ميهاربا انيبأ نمز يف شاع «ناسنإ وه قداص يكلم .نئمطا ١-

 كلم ' اضيأ ناكو ' يلعلا هللا نهاك " ناك هنأ هنع باتكلا لوقيو
 ةرسك نم هعوجر دعب ' ميهاربا انابأ لباق هنأو ١8(. :) £ كت) " ميلاس

 كيب ; ؟ هك زابك 11971 هل مدقو ' هعم نيذلا كولملاو رموعل ردك

 ١5: /١1-58١(. كت) ' ءيش لك نم ارشع هاطعأ " ميهاربا

 م ܙ ܐ

 .هتونهكب صتخي ام الإ ناسنإلا اذه نع ركذي مل باتكلا نأ ريغ - ١

 :هكلم ىلإ ةراشإ درجمو

 .يلعلا هلل ًانهاك ناك هنأ ١4( كت) يف تدرو *

 ءروشعلا هنم ذخأو «ميهاربا كراب :تونهكلا لامعأ ضعبب ماق دقو

 .ديدجلا دهعلا تونهكل زمر نم كلذ لمحي امب ارمخو ازبخ جرخأو

 تونهك نع ةءوبن يف قداص يكلم مسا (£ : ) ) ܀ زم) يف دروو *

 " قداص يكلم ةبتر ىلع دبألا ىلإ نهاك تنأ ' :ليقف «حيسملا ديسلا

 .(3 : ܘ بع) يف ايفرح ةرابعلا هذه لوسرلا سلوب سيدقلا سبتقاو

 يكلم ةبتر ىلع ًارئاص ' :دجملا هل حيسملا نع هلوقب كلذ رركو *

 0 ل بع) ١ دبألا ىلإ ةنهك سيئر ,.قداص

 رركو .ح ܕ

 ةرم نم رثكأ ' قداص يكلم ةبتر ىلع دبألا ىلإ نهاك تنأ ' :ةرابع

 .() ܘ ܕ ) ) :¥ بع) ܐܒ( :¥* بع)
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 .قداص يكلم تونهك ىلع هلك زيكرتلا ناك نذإ

 ؟اذاملف

 ܐ( ܐܐܐ ܐ

 نونمؤي دوهي نويناربعلاو .نييناربعلا ىلإ بتكي انه لوسرلا سلوب - ¥

 :نوره ينب نم نوكي نأ دب ¥ نهاكلا نأبو .ينورهلا تونهكلاب

 نم الو ءنوره ينب نم نكي مل حيسملا ديسلاو .هتونهك ىلإ ابستنم
 .اذوهي طبس نم ءدواد لسن نم ناك لب .هلك يوال طبس

 ؟حيسملا تونهك دوهيلل لوسرلا تبثي فيكف

 .هينبو نوره تونهك نم مظعأ حيسملا تونهك نأ اضيأ تبثيو لب
 ١5(. كت) يفو () ) ܀ زم) يف درو امب كلذ ىلع لدتسيو

 .هتونهكو قداص يكلمب لالدتسالا ناك انه

 مت ܐ ܐ

 ىلع هقوفتو .حيسملا تونهك تبثي ناك قداص يكلم تونهك - 4

 .ينوراهلا تونهكلا

 هكراب امنيحو .ءابآلا ابأ ميهاربا انابأ كراب قداص يكلم نأل كلذ

 نأكف .ميهاربا نبا قحسا نب بوقعي نب يوال نب نوره هبلص يف ناك
 نأ حضاوو .قداص يكلم تونهك نم ةكربلا لان ينوراهلا تونهكلا

 .() : ܟܐ : بع) ' ربكألا نم كرابي رغصألا '

 اذهو .قداص يكلمل روشعلا ىطعأ ميهاربا انابأ نأ اذه ىلإ فاضُي

 .قداص يكلم تونهك قوفت ىلع رخآ ليلد

 ؟لاق اذامف .قداص يكلم تونهك ردصمل لوسرلا ضرعي انهو

 ܐ ܐ ܐܰ
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 ." هللا نباب هبشم وه لب ...بسن الب «مأ الب ءبأ الب ' لاق-ه

 ؟حيسملاب اهبشم تافصلا هذه يف قداص يكلم نوكي

 .هللا وه هوبأ ؟بأ الب حيسملا ناك له

 .ميرم ءارذعلا يه همأ ؟مأ الب ناك له

 .(" ول) ء(١ تم) يف روكذم هبسن ؟بسن الب ناك له

 ؟هللا نباب هبشم َܪ' بسن الب ܘܿ الب ءبأ الب ' ىنعم امف

 تونهكلا لاح لثم .؛ةيدسج ةثاروب تونهكلا لني مل حيسملا نإ
 يف بسن البو «مأ البو .تونهكلا يف بأ الب ناك لب ...ينوراهلا

 .تونهكلا

 تانب نم مأ نع الو ؛ءنهاك بأ نع ةثارولاب تونهكلا لني مل يأ

 .اذوهي طبس نم هنأل ...يتونهك بسن يأ نع الو ءنوره

 مسقا " :رومزملا لوقي ؟وه امو ...رخآ عون نم تونهك هل امنإ

 ' قداص يكلم (سقط) ةبتر ىلع دبألا ىلإ نهاك كنأ :مدني نلو برلا

 ؟قداص يكلم تونهك ناك اذامو .(5 :) ) ܀ زم)

 وه لب ...بسن الب ܟ الب .بأ الب :تونهكلا يف  قداص يكلم ناك

 ...ه4للا نباب هبشم

 ؟فيكو ...قالطإلا ىلع ائيش هخيرات نع ركذي مل لب .يتونهك

 ܐ( ܐܐܐ

 .هلصأ نيوكتلا رفس ركذي مل .خيراتلا يف ةأجف قداص يكلم رهظ-5

 وأ هتايح تهتنا فيك ركذي ملو ...ةرسأ ةيأ نم الو ‹ ܪܕ ىتم الو
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 .(* :7 بع) ” ةايح ةياهن الو .هل مايأ ةءادب ال '

 ىلإ ةلاسرلل هريسفت يف ةرابعلا هذه مفلا يبهذ انحوي سيدقلا حرشيو

 وأ هنع تبتك مايأ ةءادب ال دنع اهفرعن مايأ ةءادب ال هنأب «نييناربعلا

 .مايأ ةياهن ال موهفملا سفنبو ...باتكلا يف تلجس

 مايأ ةءادب ال لب ؛ءقالطإلا ىلع هل مايأ ةءادب ال هنأ ءاذه ينعي الف

 قداص يكلم نأب ,.ةرابعلا هذه ضعبلا رسفي نأ انأ 114 ܐܵܡܒܰܩܲܒ 3 ةفورعم

 نم دحأ لقي ملو !!دحأ هلبقي ال رمأف «هللا وه نوكي يلاتلابو ءيدبأ يلزأ

 م١110 فوسليفلا وليف نع اذوخأم نوكي امبر يذلا ريسفتلا اذهب نيسيدقلا

 «ناسنإ قداص يكلم نأ دكأ يذلا ܢܿܦܠ يبهذ هلاق ام سكع ريسفت وهو

 ...ةفورعم ريغ هتايح ةياهن كلذكو ةفورعم ريغ هتايح ةيادب نكلو

 ܐܨ( ܐܙ ܐܐ

 1 يتأيس .,رظتنملا ايسملا وأ ,حيسملا تأ £ 05 5 )| ܒܢ

 نوكيس هنأ اقلطم اوركفي مل كلذلو .هيبأ دواذ لسن نم ءاذوهي طبس

 ةصقب لوسرلا سلوب مهركذف ؛«تونهكلا طبس نم يتأي ال هنأل ءانهاك

 .قداص يكلم

 .اضيأ اكلمو انهاك قداص يكلم ناك ذإ

 ܘܲܢ( ܝܚ كلم اضيأو ؛يلعلا هلل انهاك ناكف ܬܒ ܥܛܠ عنمي مل هكلم

 هيف ناك لب «طابسألا نم طبسب طبتري مل هتونهك نأل كلذو .(ميلشروأ يأ)
 .حيسملل ازمر ناك اذه يفو ." بسن الب ܟܰܐ الب «بأ الب '

 ܐ( ܐܙ ܐܐ
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 .' بسن الب ' :ةرابعب لوسرلا متها دقو-/

 نيذلا ءنوره ينب نم نيذلا ةنهكلا نع لاجملا اذه يف ثدحت املف

 بسن هل سيل يذلا ' :قداص يكلم نع لاق ' ميهاربا بلص نم اوجرخ °

 1.2 ديعاوملا 41 يذلا كراب " كلذ عمو 16 :ا7/ بع) مهنم

 .ميلشروأ روس ءانب ديعأ امنيح ءارزعو ايمحن مايأ يف اذه ثدح دقو

 .دجوت ملف مهباسنأ ةباتك ىلع اوشتف ءالؤه ' :ىالزرب ينب نع ليق
 رفس يف ترركت ةرابعلا سفنو .(11 4 زع) " تونهكلا نم اولذرف

 توبثو لب «تونهكلا يف بسنلا ةيمهأ ىلع لدي امم «(15 :¥ حن) ايمحن

 .بسنلا اذه

 .ينوراهلا تونهكلا يف بسن دسجلاب هل نكي مل حيسملاو

 .بسن الب قداص يكلم ًاضيأو :لوسرلا لاقف

 انهاك ' ناك هنأ هنع ليق كلذ عمو .تونهكلا يف ' مأ الب «بأ الب '
 هذه ةيتونهكلا هتفص لوسرلا سلوب لجسو ١5: ١8(. كت) ' يلعلا هلل

 نكمي نذإ بسن الب ؛مأ الب «بأ الب هنأ نم مغرلا “ىلع .( )̀ :/ بع)

 يكلم ةبتر زيمتت انهو .نوره ءانبأ نم سيلو ءانهاك صخش نوكي نأ
 ܕܿ[ الب ؛بأ الب ؛ةثارولا قيرط نع سيل تونهك اهنأب ءقداص

 ܐ ܐܢܐ 8

 دحأ الو ,حيسملا وه نكي مل هنكلو .حيسملل ازمر قداص يكلم ناك-4

 .ميدقلا دهعلا يف حيسملا تاروهظ

 تونهكلا اذه نأ يفو .(5 :) ) ܀ زم) هتونهك يف حيسملل ازمر ناك

 هنأو ءنوره تونهك نم مظعأ تونهك هنأو «ةثارولا قيرط نع سيل

 £ ¶ ܀



 هيلإ زمري ناك امك ...ةيناويحلا حئابدلا سيلو رمخلاو زبخلا مدقي تونهك
 ...كلملاو تونهكلا نيب عمجلا يف

 .هتاذ حيسملا ناك هنأ كلذ ينعي الو ءزمر درجم ناك هنكلو

 !حيسملا مه اونوكي ܟܠܕ ,حيسملل ازمر اوناك نوريثكف

 ازمر بويأ ناكو ؛مالسلا ىلع لادلا همسا ىنعم يفو ؛هتمكح يف حيسملل

 حيسملا وه اعيمج مهنم ܠܥ ܕ نكي مل نكلو ...هبراجتو همالا يف حيسملل

 نكي ملو ܠܠܘ هتونهك يف حيسملل ازمر قداص يكلم ناك اذكه .تاذلاب

 ܐ( ܐ ܐܐ

 .هتفيظوو همسا ىنعم نم َܐܹܢܝܚܘܠ) هنأ ضعبلا نظي دقو-٠

 اهانعم ميلاس كلم هتفيظوو .ربلا كلم وه العف حيسملاو .ربلا كلم اهانعم

 ميلاس نأ عنمي ال اذه ناك نإو .مالسلا كلم وه العف حيسملاو .مالسلا كلم

 .اليلد ذخوت نأ نكمي ال ءامسألا يناعم نأ ىلع

 !!عقاو ىلع لدي ال ىنعم اهلو .ءامسأ مهل تناك نوريثكف

 وه هبحاص نأ مسالا ينعي ال نكلو .صلخي برلا اهانعم ءايعشأ

 ينعي الو ؛.هوهي صالخ اهانعم يبنلا عوشي كلذك .صلخي يذلا برلا

 لدت الو ءىضق وأ يضقي هللا اهانعم لاينادو .صلخملا هوهي هنأ همسا

 هللا مسا اهانعم ليئومص سايقلا سفنبو .ناّيدلا هللا وه لايناد نأ ىلع

 بآويو .مهنم ܠܒ اتوهال ينعت نأ نود ؛عمس هللا اهانعم ليعامسإو
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 ىلع لدي ال مسالا ىنعمو .هللا وه هوهي اهانعم ليئويو «بأ هللا اهانعم

 ىلع لدت نأ نود ؛نونح وأ نانح هللا اهانعم انحوي كلذكو .يلمع عقاو

 ...صرح تحت لخدت ال ةلثمألاو ...نونحلا هللا وه انحوي نأ

 حيسملا هنأ اقلطم ينعت ال ؛مالسلا كلم اهانعم قداص يكلم ةملكف
 .مالسلا كلم

 ...عمسيلف عمسلل نانذأ هلو نم

 .هللا نبا حيسملا وه قداص يكلم نأ لوسرلا لقي ܟܐ ) ܐ

 .' هللا نباب هبشم ' :لاق امنإو

 ...هللا نباب هبشمو ̂ نبا :نيريبعتلا نيب ريبك قرف كانهو

 .قداص يكلم وه حيسملا نأ لقي مل كلذك

 .قداص يكلم ةبتر ىلع نهاك امنإو

 يف درو امك ' ...ماربال هللا رهظ " :لاق دق ناكل ءوه وه ناك ولو

 ...هريغب وأ هب ةصاخ ىرخأ عضاوم

 .' يلعلا هللا نهاك ' امنإ هللا هنأ باتكلا لقي مل كلذك-١ ¥

 .نيريبعتلا نيب اعبط ريبك قرف كانهو

 ؟نهكي ناك نملف «يلعلا هللا نهاك قداص يكلم ناك اذإو

 اذه انءشظو ؛قنونهكلا ةلمعب هوحتأ موُقَي ثعش'هل ¿ܨܐ ܗܐ كش ال

 .ميلاس بعش وه ؛بعشلا

 ...تاروهظ درجم سيلو ؛هلمعو هتفيظو هل اصخش ناك نذإ

 اناك امهمدق ناذللا رمخلاو زبخلا لهف ءتاروهظ درجم ناك نإو
 !؟تبهذ نيأ ميهاربا انيبأ نم اهذخأ يتلا روشعلاو .اضيأ تاروهظ درجم

 ܐ( ܐ ܐܐ
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 .قداص يكلم نع ؛ةرم لوأل " يلعلا هللا نهاك " بقل درو- ١

 مل نكلو .تاقرحمو حئابذ نومدقيو تونهكلا لمعب نوموقي «بوقعيو
 .نهاك هنأ هنع ليق صخش لوأو .ةحارصلا هذهب تونهكلا بقل مهل ركذي

 .قداص يكلم ناك

 نع نوكت .نهاك ةرابع اهيف درت ةرم لوأ نأ لوقعملا ريغ نمو
 !!تاروهظ درجم وه امنإ 4 يقيقح دوجو ال صخش

 .يلعلا هللا نهاك هنأ هنع ليق كلذك

 .يلعلا هللا وه هنأ سيلو

 ܐ« ܐܐ

 نأ نود ؛ةكربلا هنم لبقو ءروشعلا هل مّدق ميهاربا انابأ نأ نوك-١ £

 امك .ءوه نم هسفن قداص يكلم نلعي نأ نود اضيأو .(4¥ :¥¥ كت)

 برلا دنج سيئر نلعأ امكو «(56 :” رخ) ىسومل هسفن برلا نلعأ
 ١5(... :5 شي) عوشيل هسفن

 ؟اذه لدي ءيش يأ ىلعف

 .هفرعي ناك ميهاربا نأ ىلع لدي

 .هفرعي ال صخشل روشعلا يطعي هنأ لوقعملا ريغ نم هنأل

 .حيسملا وه سيل نذإ «ميلاس كلم ܢܐ «هللا نهاك هنأ افورعم ماد امو

 ...تنأ نم هلأسي ناك دب ال «هفرعي ميهاربا نكي مل نإو

 ܙ( ܐܐܐ ܐ
2 



 .هللا ةقيرط تسيل ماربال هتكرابم ةقيرط-

 ' كدي يف كءادعأ ملسأ يذلا يلعلا هللا كرابمو .ضرألاو

 نك" ܕ (¶:+)&788)

 نم ماربا عم لعف امك ؛ةرشابم كرابي ال هللا نأ لوقعملا ريغ نمو

 .كمسا مظعأو ككرابأو ةميظع ةمأ كلعجأ ' :الئاق هناطلسو همف نم «لبق

 لئابق عيمج كيف كرابتتو .هنعلأ كنعالو ءكيكرابم كرابأ ,ةكرب نوكتو
 .(¥ ܕ ' :)¥ كت) ' ضرألا

 سبمبيلو .نهاك بولسأ هنإ ا هللا نم تنأ كرابم ' :لوقيف انه امأ

 .' ةكربلا ردصم هللا بولسأ

 يف كءادعأ ملسأ يذلا يلعلا هللا كرابمو ' :ًالئاق هللا حبسي كلذك
 نع ملكتيو .هسفن حبسي ناك ام .هللا وه ناك ول ١: 3١(. 4 كت) ' كدي

 ...|اذكه هسفن

 ܐܐܐ د ܐ

 .هل دجسي مل اضيأ ميهاربا انوبأ- 5

 ...هلإك ةبهرلاو عوشخلا رهاظم ةيأ هل مدقي ملو

 ىلإ دجسف " ءارمم تاطولب دنع نيكالمو برلا ىأر امل ثدح امك
 ىسومل ةقيلعلا يف برلا رهظ ال ثدح امكو ١(. :18 كت) " ضرألا

 .(3:¥ رخ) ' هللا ىلإ رظني نأ فاك هنأل .ههجو ىسوم ىطغف " :يبنلا

 اطقسف " :باتكلا لوقي ذإ .(نوشمش يدلاو) هتأرماو حونم عم ثدح امكو

 دق اننأل آتوم تومن :هتأرمال حونم لاقو ...ضرألا ىلإ امهيهجو ىلع
 ؛نولكا نئاتلوشت مكم اندخ امكو ..:(72376 )4 23) "ܠܠܐ انيأر

 ملكي اذامب :هل لاقو ء.دجسو ضرألا ىلإ ههجو ىلع عوشي طقسف '
 .() £ :5 شي) " ؟هدبع يديس
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 درجم ىتح الو ؛هلك اذه نم ءيش ثدحي ملف :؛قداص يكلم عم امأ

 .رمألا ىهتناو : نهاكك ` ءيش لك نم ارشع داطعأ ' امنا ؛ماربا نم ةملك

 لك ܐܰ 8

 املثم . .كهي م ا لع ليساقاو هنتي :هتفيظوو هتفصو ¿ܙ صخشلا
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 :ناثانوي موجرت يف ء.دوملتلا يف درو امك .دوهيلا هيف دقتعا اذكهو

( 

 ܝ يخر ؤم ܝ نم سوفيسوي خ .رؤملاو ܫ موجرت يفو

 انحوي وي سيدقلاو .باتكلا اهركذ ܒ ةفصلا هل ناسنإ هنأ ركذ مفلا يبهذ

 .اهتياهنو هتايح ةيادب لجسي مل باتكلا ناك نإو ؛ناسنإ هنأ ركذ مفلا يبهذ

 | ܐܰ اك

 نع سيلو تونهكلا نع ناك (¥ بع) يف درو ام لك نأ لوقن كلذك

 مل امك .هتونهك ومس ىلع امنإ ءقداص يكلم ىلع زيكرتلا نكي مل

 .هل روشعلا عفدو ءقداص يكلم تونهك نم تونهكلا اذه ةكرابمو

 .تونهكلا نم هلك ١( بع) َ;(ܧ بع) يف درو ام اضيأ كلذكو

 .صخشلا نع سيلو

 ةبتر ىلع دبألا ىلإ نهاك تنأ ...لوقي امك ...ةنهك سيئر ريصيل '

 ةبتر ىلع ةنهك سيئر هللا نم اوعدم ' ء(ةود :2 بع) ° قداص يكلم



 قداص يكلم ةبتر ىلع ًارئاص انلجأل " َ;() ܀ :5 بع) " قداص يكلم

 .(¥. :5 بع) " دبألا ىلإ ةنهك سيئر

 هللا وه ءيلعلا هللا نهاكو ميلاس كلم قداص يكلم نوكي نأ امأ

 هدنسي الو ءامامت ضوفرم رمأ اذهف !!...يدبأ يلزأ هنأ لاقُيو ءسفن يلعلا

 .باتكلا صن

 .("5 ١5: ول) عمسيلف عمسلل نانذأ هل نمو

 ܚܝ
 لمأتلا تالاجم

 ؟هلمأتل ًالاجم ناسنإلا اهذختي نأ نكمي يتلا تاعوضوملا يه ام

 مدقن نأ اننكمي نكل ءدعت و: تصخللا مرا كميل لمأتلا تاعوضوم

 :لاثمك تاعوضوم ةعضب كل

 يف ركذت يتلا تارابعلا يف وأ ءسدقملا باتكلا تايآ يف لمأتلا نكمي

 :ةصاختلا تا ولصلا وأ ̂ ܪܡܝܐ ملا وأ سشادقلا" تاولنك 21 ܕܝܚ 1 5) ܪܬ

 رويط ولمأت " :حيسملا ديسلا لاق امك :ةعيبطلا يف لمأتلا نكمي كلذك

 ...' لقحلا قبانز اولمأت ءءامسلا
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 دقل .اهارت يتلا رظانملاو ثادحألا عيمج يف لمأتت نأ عيطتست كلذك

 ىرتشا يذلا رجاتلاو .عرزيل جرخ يذلا عرازلا يف تالمأت برلا ܐܵܢ مدق

 يتاللا ىرادعلاو «ءئدرلا نم ديجلا كمسلا زرف يذلا دايصلاو «ةؤلؤل

 .اجرب ينبي نأ دارأ يذلا لجرلاو ...سيرعلا لابقتسال نجرخ

 :ةيهلإلا تاذلا يف لمأتلا وهف ءلمأتلا نم عون لمجأ امأ

 يفو «ةيدبألا يفو ءسانلا عم هللا تالماعم يفو هللا تافص يف
 توملا يف نولمأتي صاخشأ كانهو «يناثلا ءيجملاو «؛ةكئالملاو ءامسلا

 .ةنونيدلا يفو

 ةيحورلا يناعملا ضعب يفو لئاضفلا يف لمأتلا نكمي كلذك

 ؟ةيتوهاللاو

® 
 ةفرعملاو ناميإلا

 اهّواكذ حمسي ال سانلا نم تائف كانهو .ةفرعملاب طبتري ناميإلا

 ؟تائفلا كلت ريصم امف .ةفرعملا مهفت وأ ناميإلا مهفت نأب

 .' رثكأب بلاطي ءرثكأ فرعي يذلا ' :باتكلا لوقي

 .ةيركفلاو ةيلقعلا هبهاوم ردق ىلعو «ناسنإلا ةفرعم ردق ىلعو
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 نوكي دق امنيب .ادج قيمع مهناميإو ءءاطسب سانأ دجوي دق كلذ عمو
 ىلإ مهدوقت دق مهريكفت ةدحو .فيعض مهناميإو ءادج دقتم مهلقع صاخشأ

 .اهنودجي الو هتطاسبو رخآلا قيرفلا ناميإ نونمتيو ؛كشلا

 نوكي دقو .(4 :) ¥ وك١) سدقلا حورلا نم ةبه ناميإلا نوكي دقو

 .لقعلاب قلعتي امم رثكأ حورلاب ناميإلا قلعتي اذكهو

 لاق دقو .ءاطسبلا لافطألاو ءاكذلا ءافعض ىتح «لكلل بهي حورلاو

 .ءامهفلاو ءامكحلا نع هذه تيفخأ كنأل .؛بالا اهيأ كدمحأ '

 .(¥ܘ ١١: ىتم) ' لافطألل اهتنلعأو

® 
 رسو رس نيب قرفلا

 يف سدقملا باتكلا يف تدرو رس :ةملك نإ نيلئاق نولأسي ضعبلا

 امف .اهفرعن يتلا ةعبسلا ةسينكلا رارسأ دودح نع ةجراخ «ةديدع تابسانم

 :نيينعمب باتكلا يف تدرو رس ةملك نإ
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 .انل برلا اهنلعأ ,؛ةفرعملاب ةصاخ رارسأ- ١

 نع .ةيفخ اياطع سدقلا حورلا اهيف حنمي «ةمعنلاب ةصاخ رارسأ-؟

 .تونهكلا لمع قيرط

 :ةفرعملا رارسأ

 ١) 306 زمن ' هيفئاخل برلا رس " نع باتكلا يف درو املثم

 يف برلا نع ليق املثمو (¥¥ :” مأ) ' نيميقتسملا دنعف برلا رس امأو '

 اذكهو .(¥ :¥ اع) ' ءايبنألا هديبعل هرس نلعي ' هنأ يبنلا سوماع رفس

 نع يفخأ له ' :الئاق ميهاربا هدبعل موداسب هلعفي نأ يوني ناك ام نلعأ

 ١8: ١7(. كت) " !؟هلعاف انأ ام ميهاربا

 .دوهيلا نع تيفخ توكلملا رارسأ اذكهو

 فيكف نونمؤت متسلو تايضرألا مكل تلق دق تنك نإ " :برلا لاقف

 .(١؟ :؟وي) ° !؟تايوامسلا مكل تلق نإ نونمؤت

 توكلم رارسأ اوفرعت نأ مكل يطعأ دق " :مهل لاقف هذيمالت نع امأ

 .() ܀ :^ ول) " هللا

 .يهلإ نالعإب اهنيح يف تفرع رارسألا هذه

 ' ممألا عيمج هب ملعأو ءنآلا رهظ نكلو .ةيلزألا ةنمزألا يف اموتكم ناك

 .(¥% ܕ ¥@© :) 4 ور)

 رشبلا نكلو «لزألا ذنم هللا دنع نيفورعم نيرس اناك دسجتلاو ءادفلا

 ...مهل هللا نلعأ ىتح «نوفرعي اوناك ام

 ١4-١5(. :* وك؟) مهناهذأ ىلع اعوضوم عقربلا ناك

 .(4 ١: فأ) ' هتئيشم رسب هللا انفرع " اريخأو
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 ...رسلاب ينفرع نالعإب هنإ " :كلذ يف لوسرلا سلوب سيدقلا لوقيو

 نأ حورلاب هئايبنأو نيسيدقلا هلسرل نالا نلعأ دق امك ...حيسملا رس

 .(1-* :¥ فأ) ' ثاريملا يف ءاكرش ممألا

 ܐ ܐܰ ܐ

 همف حاتتفا دنع امالك يطعيل هلجأل ةالصلا بلطي ةلاسرلا سفن يفو.
 :الئاق

 .(14 :5 فأ) " ليجنإلا رسب ًاراهج ملعأل '

 :يسولوكل هتلاسر يف لوقي  ممألا لوبق  رسلا اذه نعو

 رهظأ دق نآلا هنكل ؛لايجألا ذنمو روهدلا ܠܥܘ موتكملا رسلا '

 , 1 35 وك) ' هيسيدقل

 اذه دجم ىنغ وه ام مهفرعي نأ هللا دارأ نيذلا ' :الئاق همالك عباتيو

 .' ممألا يف رسلا

 26 ܐܢ ܐ

 .ليجنإلا يف انل تنلعأ دقو ًارارسأ ربتعت ةريثك دئاقع كانه

 .هئادفو هدسجتو هتوهالو حيسملا ديسلاب صتخي ام كلذ لاثم

 :يسولوك لهأل كلذ يف لوسرلا لوقيو
 امك هرهظأ يك ...حيسملا رسب ملكتنل «مالكلل باب انل برلا حتفيل '

 .(£ ܕ * :؛ وك) " ملكتأ نأ بجي

 ' ملعلاو ةمكحلا زونك عيمج هيف رخذملا حيسملاو «بآلا هللا رس '

 :لوقي هدسجت نعو ...(¥ ܕ ¥ :” وك)

 ١5(. :* يت١) ' دسجلا يف رهظ هللا ءىوقتلا رس وه ميظع '



 ةيديقعلا رارسألا هذه نع ًاضيأ ملكتي لوسرلا سرطب سيدقلاو
 '...تقو يأ يف نيثحاب ..ءايبنأ هنع ثحبو شتف يذلا صالخلا ' :لوقيف

 11215 طياز

 .دحأل نلعُي مل رس يناثلا ءيجملا دعوم ًاضيأ

 ةصاخ رارسأ ܒ̈ܢ ܟܠܘܢ 3 ܙܢ اهنإ :ةفرعملاب ةصاخ رومأ هذه لك

 .ءادفلاو دسجتلاب صالخلل يهلإلا ريبدتلا رارسأو ؛ممألل هللا لوبقب
 .نبالا توهالو ؛ءسودقلا ثولاثلاب ةصاخلا رارسألا

 نأ اناطعأف سدقملا ليجنإلا يف برلا انل اهنلعأ رارسألا هذه لك

 ...كردنو فرعن

 1 ملا ةييفلاب )3: © © يت كار

 .رس يف

 :ةمعنلا رارسأ

 اهنكلو ءاهارن ال ةنيعم ةمعن لانن ؛ةسينكلا رارسأ نم رس لك يف

 .رس يف انل بهوت

 اننكلو .سدقملا باتكلا نم اهفرعنو «لقعلاب اهفرعنو ءانل ةنلعم اهنإ

 .رس يف اهب عتمتن لب اهارن ال

 ,(58 :¥ | اياطخلا ةرفغم لانن :ةيدومعملا يف ًالثمف
 لغ) حيسملا سبلنو (5 :¥ يت) (5 :¥ وي) ةونبلا لاننو ١5:77( عأ)

 ةايحلا ةدج يف لخدنو (1 :5 ور) قيتعلا انناسنإ توميو (¥¥ :؟

 .( 1 ور)

 هب موفي رس يه «ةيدومعملا يف اهلانن يتلا بهاوملاو معنلا هذه لك

 .انيف سدقلا حورلا



 .ناسنإلا يف سدقلا حورلا لولح وه يرسلا لمعلاو .نوريملا

 ىلع سدقلا حورلا لولح وه يرسلا لمعلا :ايتسراخفألا رس يفو

 .همدو برلا دسج ىلإ اهليوحتو رئارسلا

 بسح ܠܟܐ ىلإ نينثالا ليوحت وه يرسلا لمعلا :جاوزلا رس يفو

 .(4 114 تم) برلا لوق

 .ةسدقملا رارسألا ةسراممل نهاكلا هلاني يذلا ناطلسلا وه يرسلا لمعلاو

 لمعلاو .تيزلاب نهدلا وه رهاظلا لمعلا :ىضرملا ةحسم رس يفو

 .اياطخلا ةرفغمو ءءافشلا وه يرسلا

 .لوألا عونلا يف ةفرعملا ريغ «هللا نم معين اهنإ

 براقألا حاحلإل ةلماجم رطفي

 :لاّوس

 ؟لعفأ اذام .ينبعتي يريمضو ةعمجلا موي رطفأ يبراقأ حاحلإ عم

 رثكأ هللا عاطُي نأ يغبني هنأل ؛:حاحلإلا ضفراو ءكموص ىلع تبثأ

 نوحلي الو كموص كبراقأ دوعتي تقو يتأيسو .(14 :5 عأ) سانلا نم

 .مهل ةودق نوكتو ؛كيلع



 ܩܝ
 ةرطابألاو ناميإلا

 يف اهئامتحا موي تناك ؛ةسينكلا تارثع ةءادب ' نأ ܐܦܟ له
 !' ...فيسلاب ناميإلا ةيامح ىلوتيل ؛عبارلا نرقلا يف كلملا نيطنطسق

 نيينثولا دباعم مدهب رمأيل سويسودوئيث كلملا هدعب ءاج ' اقح لهو
 امبسح ' ليجنإلا ةملكب عانقالاو حيسملاب ةراشبلا لدب ءركسعملا ةوقب
 !؟ بهارلا بألا ركذ

 رشنل وأ :؛ناميإلا ةيامحل .ةرطابألا فيس ىلإ تأجتلا ةعماجلا ةسدقملا

 !ريطخ مالكلا اذه !!ناميإلا

 ىهزأ نم وهو «عبارلا نرقلا نع مالكلا اذه لاقُي نأ اضيأ بيجعو
 ةهج نم وأ «نيسيدقلا هئادهش ةوقو ددع ةهج نم ءاوس «ةسينكلا روصع
 ءابآلا قمعو ناميإلا لاطبأ ةهج نم وأ «حورلاب نيءولمملا ةنبهرلا ءابآ
 ...تايهلإلاب نيقطانلا

 نورق مظعأ وهو «؛ةسينكلا تارثع ةءادب عبارلا نرقلا نأ لاقُي لهف



 نأ لبق ؛ملاعلا ءاحنأ لك يف رشتنا دق ناك يحيسملا ناميإلا نإ

 ثيح .داهشتسالاو ةزاركلا كلذ يف هحالس ناكو .مكحلا نيطنطسق ىلوتي

 .ةرطابألا نم ةرملا تاداهطضالا ةيحيسملا تلمحت

 لك يف برلا "و ؛ةيحيسملل ىلوألا نورقلا يف ءيلوسرلا رصعلا ذنم

 نومضني نونمؤم " (47 :¥ عأ) ' نوصلخي نيذلا ةسينكلا ىلإ مضي موي

 ىلع يرجي برلاو .() £ :5 عأ) ' ءاسنو لاجر نم ريهامج .رثكأ برلل
 .ومنت برلا ةملك تناكو ' 5١(. : ܘ عأ) بئاجعو تايآ لسرلا يديأ

 ' ناميإلا نوعيطي ةنهكلا نم ريثك روهمجو ءادج رثاكتي ذيمالتلا ددعو
 .(¥) :4 عأ) رثاكتتو ىنبت تناكو ܕܠܐܝܢ اهل ناك سئانكلاو .(¥ :5 عأ)

 دهع يف /م17/ ةنس سلوبو سرطب نيسيدقلا داهشتسا تقو ىتحو
 تألم .ملاعلا ءاجرأ لك يف تدتما دق ةيحيسملا تناك «هفنع لكب نورين

 ىتح ايسآ يفو ءاينابسأ ىتح ابوروأ يف ابرغ تدتماو «طسوألا ;3

 تغلب ةنوكسملا ىصقأ ىلإو ' ةشبحلاو ةبونلاو رصم يف ابونجو .دنهلا

 .(14 زم) ' مهلاوقأ

 ..هريغ وأ نيطنطسق ىلإ اهاتكف ناميإلا ناك امو

 .ناميإلاب اهل ةقالع ال «ةتحب ةيندم تناك نيطنطسق بورحو

 هيلإ بلطت ملو ܠܫܢ دمعت دق نكي ܟܠܕ ؛ةطلسلا يف هيسفانم لتاقي ناك
 اذهف هبورح يف هرصن دق هللا ناك نإو .براحي نأ ام موي يف ةسينكلا

 هنأ ايؤر هل رهظت نيطنطسق .. .هب ةسينكلل ةقالع الو هللا قييؤ ܠ ܪܩܐ

 رمأ اذه .. ܝܰ

 .ناميإلا ةيامحب هل ةقالع ال

 :كلذ ةلثمأ نمو ءهفيس نودب ارشتنم ناميإلا ناك
 دقع (رشع عساتلا يطبقلا كريرطبلا) سوردنسكلا ابابلا نأ يفكي

 اذه رضح «(ينوكسملا ةيقين عمجم لبق) ةيسويرآلا دض ايناكم اعمجم

 ܘ ܀ &



 راشتنا ىدم ىلع لدي اذهو .يردنكسالا يسركلا ةفقاسأ نم ةئام عمجملا

 .اهدحو ةيسقرملا ةزاركلا يف ةيحيسملا

 نم ءافقسأ /5١8/ مضي ناك ينوكسملا ةيقين عمجم نأ يفكيو

 ةفقاسالا ددع نذإ ناك مك !لكلا سيلو نيبودنم درجم «سئانكلا يبودنم

 ىوس ضمت ܟܠܕ «ةقباسلا تاداهطضالا نم مغرلا ىلع كاذتقو ملاعلا يف

 !؟ناليم موسرم ىلع ةنس ¥ /

 هببسب ناميإلا ضرعت لب «ناميإلا ةيامحب مقي مل نيطنطسق نإ
 ..نيطنطسق ىلع ناميإلا ءادعأ ةقطارهلا ريثأت ءارج نم .رطخلل

 تسيلو «ةسينكلا ءادعأ نويسويرآلا مه نيطنطسقب اومتحا نيذلا

 :مهبناج ىلإ نيطنطسق اولامأو «ناميإلا اوبراح مهلكو .ةسينكلا

 نييدتلا ]195 لي 5 87 9 9 را

 بضغف ؛هبلط سويسانثأ ضفرف ءسويرآ لوبق سويسانثأ
 رمألا حرشيل ايديموقين ىلإ رفاسي نأ سويسانثأ رطضاو .روطاربمإلا

 .روطاربمإلل

 دقعب روطاربمإلا ܘܰܐ ءسويباسوي راصنأو سويرآ راصنأ نم ةياعسب -؟
 داكو ؛ةيحيسملا مالس دده امم ءسويسانثأ ةمكاحمل روص يف عمجم

 سيدقلا رطضاو .ةسينكلا ناميإ ميطحتل نييسويرالل ةصرف يطعي
 83 را - لاير 3 © © 9
 ." كنيبو ينيب مكحي هللا ' :هل لوقيو

 يفنب نيطنطسق روطاربمإلا رمأ «نييسويرآالا نم ىرخأ ةياعسب -*

 .نيطنطسق ةافو دعب الإ عجري ملو فيرت ىلإ سويسانثا سيدقلا

 ا 93 )£ ܇ > )> 3) طمس

 يذلا نإ " :سويسانثأ سيدقلا ةرابع سفنب هباجأف «ةسينكلا ةكرش يف
 ܘ ܝ ܘ



 رصأو ' ينوكسم عمجم الإ هلحي ال ءينوكسم عمجم همرح
 نأ الول ...اهلك ةسينكلا ناميإ ددهي داك يذلا هرمأ ىلع روطاربمإلا

 .سوي ا كامو ةنيتمكملا ةثئاولبص ابق ولكن للا

 ءادعأ هيلإ أجل مأ «ناميإلا ةيامحل نيطنطسق ىلإ ةسينكلا تأجل له
 !؟هنمو مهنم ةسينكلا تساقف .ةسينكلا

 ةيناثلا ةرقفلا نع انه بيجنو ؛لاؤسلا نم ىلوألا ةرقفلا نع انبجأ

 ةنس عبارلا نرقلا رخاوأ يف مكحلا ىلوت سويسودوثيت روطاربمإلا
 .اضيأ سماخلا نرقلا لئاوأ يف شاعو /ܕ¥ ¥ /

 نكت ܕܝܠܕ .ةريخألا اهسافنأ ظفلت ءضارقنالا رود يف ةينثولا تناكو

 .ةقطارهلا دض لب .؛ةينثولا ܠܝܩ ةيحيسملا برح

 نم نإ ' :لاقُي ىتح ءسماخلا نرقلا ةيادب يف ةينثولا اياقب تناك اذام

 ."...ليجنإلا ةملكب ةراشبلا نم الدب مهدباعم

 .يحيسملا ناميإلا يف ليجنإلا ةملكب اولخد دق اوناك نيينثولا نييالم
 اونمآ ضعبلاو «نييحيسملا قالخأب ارثأت ةيحيسملا يف لخد مهضعبو

 ةعاجشب اباجعإ اونمآ ضعبلاو .ةيحيسملا يسيدق تازجعم ببسب

 .رصح تحت لخدت ال «ناميإلا يف مهتنهكو نيينثولا لوخد صصقو

 ءاليف ةريزج ىلإ نويسويرأآلا هافن ءريبكلا سويراقم سيدقلا نأ أرقن
 ىأر امل خرص «ناطيشب ةعورصم كانه ناثوألا نهاك ةنبا تناكو

 مث «نهاكلا اهوبأو ةاتفلا تنمآف «سيدقلا اهنم هجرخأف ءسويراقم سيدقلا

 .اودمعتو .ةدليلا 0



 يقب هارتأ .ةيحيسملاب اهلك تنمآ يتلا ةريزجلا يف ىنوثلا دبعملا

 !؟لكلا ناميإب «:ةسينك ىلإ لوحت مأ ءاينثو ادبعم

 ةسردم لمعل ةجيتن يحيسملا ناميإلا يف اولخد نوريثك نوينثو اضيأ

 نأ لب .ةينثولا ةسردملا عم يتوهاللا اهلدجو «ةيتوهاللا ةيردنكسالا

 .ريرضلا سوميديد سيدقلا دي ىلع نييحيسم اوراص نيينثو ةفسالف

 ...نييحيسم اوراصف «نابهرلا تايحورب اوبجعأ نورخآو

 ةسردملا .يف ذاتسأو يحيسم ىلإ ساروعانيلأ ةمالعلا لوح ىذلا امو

 ؟فيسلا مأ ليجنإلا ةملك له :ةيتوهاللا

 .سدقلا حورلا لمعو «ةزاركلاب ةيحيسملا يف اولخد نيذلا نييالملا

 تحبصأ نأ ؛مهناميإل ةيعيبطلا ةجيتنلا تناك ...تايالاو تازجعملاو

 لاوط اذكه تلظو .اهيف يلصي نم دجت ال ةروجهم ةينثولا دباعملا ةيبلاغ
 ...نيينثولا ةرطابألا روصع

 .اهمدهل يعاد الو ءسئانكك اهمادختساب نويحيسملا ةرطابألا

 .ةدابعلل سيلو «نفلاو ؛خيراتلا ظفحل ءراثأك يقب اهضعبو

 .سويسودوئيث روطاربمإلا رسكع ىلإ ةجاتحم ةيحيسملا نكت ܟܐ ܕ

 .اناميإ دجوت ال ركسعلا ةوقو .عضوم لك يف ناك ناميإلاف .هريغ الو
 امنإو .؛ةضرقنملا ةينثولا ةلقلا نكي مل ؛ءكاذتقو ةيحيسملا لغشي ناك يذلاو

 ناكف ,مويباريسلا دبعم بارحمل سويسودوئيث روطاربمإلا مده امأ

 .ةيرشب حئابذ دبعملا اذه يف نومدقي اوناك نيينثولا نأ هببس



 .مهحباذم ىلع رشبلا حبذ مدعب مهعنقي نأ روطاربمإلا لواح دقو
 هسفنب مدق هنأ سويراليه مهنهاك لاقو .مهعجش سويبملا مهفوسليف نكلو

 .ةيرشب حئابذ رشع

 ..ببسلا اذهل لكيهلا اذه منص مدهي نأ روطاربمإلا ىأرو

 دق ܒ ܨ 3 اذه يو سلا

 ..هلك رطقلا ألم دقو :ًائيش

 فيس ىلإ ةسينكلا تجاتحا لهو !؟ةسينكلا تارثع ةءادب هذه لهف

 !؟هتيامحو ناميإلا رشنل ءسويسودوئيث ركسع «نيطنطسق

 4 ܢ هاسنن «ناميإلاو ةزاركلا يف ةيحيسملا داهج لك لهو

 ةءادب هذه ربتعنو هيلع ةيرشب حئابذ ميذقت ببسي اذيعم ماش 1735 79

 اومحيل ةرطابألا ةوق ىلإ ةسينكلا نم ءاجتلا اهنأو ؛ةسينكلا تارثع

 !؟ناميإلا

 سيدقلا ܐܒܘ لاطبأ نوسيدق هءارو فقي ناك ناميإلا نأ ىسننو
 سيدقلا لثمو ...تارم سمخ هيفنب ةرطابألا رمأ يذلا سويسانتأ

 نم اوساق نيذلا انئابآ لثمو «ناميإلا لجأل ىفنو علخ يذلا سوروقسويد

 نمو ܨܝܚ ܟܢ )| سنلاف روطاربمإلا نمو ء«دحاجلا سونايلوي روطاربمإلا

 !...مهريغو ناينتسوج روطاربمإلا

 .ةرطابألا ةيبلاغ هدض فقو دقو .ءرشتنا يحيسملا ناميإلا نإ

 مامأو «ناميإلا مامأ فقت نأ نم فعضأ تناك اهنأل ,تضرقنا ةينثولاو

 ..تازجعملاو ܨ ܠ ܨ «ةزاركلا

 .ةرطابألا نم رملا ةرارم يقالت ةيحيسملا امنيب «ةينثولا تضرقنا



 هه
 حورلا صلختو دسجلا كلهي

 ܚ

 ملسي نأ تمكح ' :سوثنروك ئطاخ نع لوسرلا سلوب سيدقلا لاق
 ܒ ܐ موي يف حورلا صلخت يكل .دسجلا كالهل ناطيشلل اذه لثم

 .(0 : ܘ وك١)

 دسجلا نأ انملعت دق امنيب !؟حورلا صلختو دسجلا كلهي فيكف

 .اعم ناصلخي وأ اعم ناكلهي اعم نانوكيس حورلاو

 وأ ةيدبألا ةبوقعلا اهانعم سيلو «هءانف اهانعم سيل انه دسجلا كالهإ

 .ضرألا ةبوقع دصقي لوسرلاف ؛يدبألا كالهلا

 .هبيذعت ءانه دسجلا كالهب دصقي

 بذعت دق امكو .(¥-@ܧ :؟يأ) " هتماه ىلإ همدق نطاب نم ئدر حرقب

 ...هذه ناطيشلا 3: ܡܒ نم برويأ

 الئل ينمطليل ناطيشلا كالم ,.دسجلا يف ةكوش تيطعأ .؛تانالعإلا طرفب
 ...حورلا صلخت يكل ...(¥ :) ¥ وك") " عفترأ



 4ܟ ܪ )ܙ صلختل طقف سيل ,ئطاخلا اذهل ةبوقع تناك عضولا سفدبو

 .ضرألا ىلع وهو اضيأ صلختل امنإو «برلا موي يف

 يف هلوبقب لوسرلا رمأو «ةبوتلاو مدنلاو نزحلا ىلإ لصو ذإ
 ' طرفملا نزحلا نم اذه لثم علتبي الئل " ةبحملا هل اونكمي نأو «ةسينكلا

 ء(ا يول 93 ܠ" )

 .احورو ادسج اعبط َّ ܢ ܠܐ موي يف صلخي نأ نكمأو

 .ًانضيأ: هدداج نصلخُي انمنإ .طقف هحور صلخت الل

 رمثب حورلا عم عتمتي ءدجمم دسجب نيدلا موي يف موقي امنيح كلذو

 .اعم نانثإلا عتمتيو «هتبوت

 نكي ملو .ةتقؤمو ةيضرأ ةبوقع تناك ؛هباذع يأ ءدسجلا كالهف

 نودب برلا موي يف حورلا صلخت نأ لوقعملا ريغ نمو .ايدبأ اكاله
 .هذدسح

 ءضرألا ىلع ةتقؤم ةرتف دسجلا كالم ' وه لوسرلا هدصقي ام نأكو

 .' انهه ملأت يذلا دسجلا اذه اهعمو ܨܠ( موي يف حورلا صلختل

 هه
 ؟ ةاروتلا بتاك ىسوم له

 دق .ءسدقملا باتكلا نم ىلوألا ةسمخلا رافسألا نأ ىلع ليلدلا ام

 ؟يبنلا ىسوم اهبتك

 ٠أه



 ايش انا 5 الا 3 باتكلا 93 5

 ...اهبتك دق يبنلا ىسوم نأ «هسفن باتكلا نم ܐܗܝܒܐ ܕܙ 1

 اهملسو «.ةاروتلا هذه ىسوم بتكو ' :ةينثتلا رفس يف درو دقف

 ° ليئارسإ خويش عيمجلو برلا دهع توبات لماح ܢܨܐܠ ينب ةنهكلل
 :اضيأ دروو .(8 : ¥ ) ܣܒ

 رمأ ءاهمامت ىلإ باتك يف ةاروتلا هذه ةباتك ىسوم لمك امدنعف

 ' مكيلع ادهاش كانه نوكيل .مكهلإ برلا دهع توبات بناجب هوعضو
 ,( 14-11 5 فر

 امك سومانلا اياصو ةباتكب يبنلا ىسوم رمأي برلا ناك ܐܩ اريثكو
 .(̣^ ÷ ¥ \ كن) .ئف دززو

 ماقأ وه هنأل ܘܐ ܨ ܨܢ ةباتك ىلع ناسنإ ردقأ وه ىسوم نأ كش الو

 رمألا سيلو .هب هاصوأ ام عيمج هنم عمسي ؛لبجلا ىلع اموي نيعبرأ

 أرقنو .عامتجالا ةميخ باب نم هملكي ناك لب ءاموي نيعبرألا ىلع ارصاق

 :نييواللا رفس لوأ يف

 ينب ملك :الئاق عامتجالا ةميخ يف هملكو ىسوم برلا اعدو '

 .(١؛وا١؟ولوا 51 1 15 31 4) 0) ال) ١ ...مهل لقو ليئارسإ



 اهعاونأو مالحألا

 نوكيو ءانمالحأ يف هارن ام لك قدصن لهو ؟مالحألا ردصم وه ام

 ؟اهلولدم ةفرعمو مالحألا ريسفت يف أجلن نم ىلإو ؟انتايح ىلع ريثأت هل

 .هللا نم اهضعب :ةريثك عاونأ ىلع مالحألا #

 ذخأ امل (" 7١: كت) " ليللا ملح يف كلاميبأ ىلإ هللا ءاج ' دقف

 .(١١-ه :¥¥ كت) نيملح قيدصلا فسوي ىأر دقو .ميهاربا ةجوز ةراس

 .() 4 ܕ ) ) : ¥ كت) " مالحألا بحاص اذوه " هنع اولاقو .هتوخأ هدسحف

 .فسوي امهار ناذللا ناملحلا ققحت دقو

 .نيزابخلا سيئر ملحو «ةاقسلا سيئر ملح رّسف اضيأ قيدصلا فسوي
 .نوعرف امهار نيذللا نيملحلا رسف كلذكو .(5 كت) هريسفت ققحتو

 .عوجلا تاونس عبشو «عبشلا تاونس عبس ةهج نم هريسفت ققحتو

 وه امب نوعرف هللا ربخأ دق :نيملحلا نع نوعرفل فسوي لاقو
 .(¥^ ܨ" ܘ :؛١ كت) عناص

 هل فشك ' ذإ .هملح ريسفتب كلملا رصنذخوبن لايناد ربخأ لثملابو

 47 ܠܥ ̀ ملحلا ريسفت نع هل لاقو .() ¶ 5 اد) ܪ ليللا ايؤر يف رسلا

 يف نوكي امب رصنذخوبن كلملا فرع دقو ءرارسألا فشاك تاومسلا يف

 .(4¥ :) ¥ اد) ' ةريخألا مايألا
 ها



 هسفن هللاو .لبقتسملا يف ثدحت رومأ نع ئبنت َّ 4 ܠܠ) نم مالحأ اهنإ

 ' ملح يف برلا كالم هل رهظ " راجنلا فسوي نأ ىسنن الو

 ملح يف برلا كالم هل رهظو "' .حيسملا داليمب هرشبو ٠"( 5 ܝ

 .(¥ ܀ ܕ ) * :؟ تم) ' رصم ىلإ برهاو همأو يبصلا ذخو مق :الئاق

 ىحوأو .رصم نم عوجرلاب هرمأي ملح يف برلا كالم هل رهظ اضيأو
 .(¥¥ :¥ تم) ليلجلا يحاون ىلإ فرصني نأ ملح يف هيلإ

 سدوريه ىلإ اوعجري الأ ملح يف مهيلإ ىحوأ سوجملاو
 ١: ١١(. ܝܢܝ

 .هتكئالم قيرط نع هللا نم رشابم هيجوت مالحألا انه

 لمأل اريثك سطتايوةاوما هيف تسلا يذلا ملحلا ىلا نم كلذك
 .()4 :¥¥ تم) حيسملا

 .ناطيشلا نم ىرخأ امالحأ كانه نأ ىلع*#

 يف اهل ةريثك ةلثمأ تدرو دقو .هجاعزإ وأ ناسنإلا ليلضتل كلذو

 !!هللا نم هنأك ملح لك ناسنإلا قدصي ال يكل .نابهرلا ناتسب

 .نطابلا لقعلا اهردصم ىرخأ مالحأ كانه *

 .رعاشم وأ روص وأ راكفأ نم نطابلا لقعلا يف بسرت ام اهببس
 وأ ةريرش نوكت دقو .ناسنإلا لخاد يف امع ةربعم مالحأك رهظت هذهو

 .همالحأ تيقنت ناسنإلا ىقنت املكو .ةيلخادلا صخشلا ةلاح بسح ةرهاط

 .همالحأ نوكت هرعاشم عون بسحو

 ܘ ) ¥



 .دسجلا ةلاح نع ربعت مالحأ كانهو#

 .هردص ىلع مثاج اودع نأ ملحيف ءالثم سوباك يف ناسنإ نوكي دقف

 ناكم وأ نوكلب نم عقو عنأ ملحيف .هريرس ىلع نم لفط عقي دق وأ
 ...عفترم

® 
 ؟ مارح ىنغلا له

 ' هللا توكلم ىلإ لاومأ يوذ لوخد رسعأ ام ' :حيسملا ديسلا لاق

 ؟مارح ىنغلا نأ اذه ىنعم لهف .(1¥ ٠١: رم)

 ىلع نيلكتملا لوخد رسعأ ام ' :لوقب هترابع حيسملا ديسلا رسف دقل

 وه لاملا ىلع لاكتالا نذإ ٠١: ١5(. ܨܝ ' هللا توكلم ىلإ لاومألا
 لاق“كلذلو .هدوجوب ةداعسلاو هزنك .درجمل لاملا ةبحم كلذكو .ةيطخلا

 نإ ١5(. :5 تم) " ضرألا ىلع ازونك مكل اوزنكت ال ' :حيسملا ديسلا
 لاق دقو .هبحي يذلا وه هزنكي يذلاف .هزنكي يذلا ريغ ؛لاملا قفني يذلا

 ١١(. :5 ىتم) " ًاضيأ كبلق نوكي كانه ءكزنك نوكي ثيح " :برلا

 .هكلتمي ال لاملا نكلو «لاملا كلتمي امبرف ءرابلا امأ

 ىلعو «نيجاتحملاو ءارقفلا ىلعو ءربلا لامعأ ىلع لاملا نم قفنيو

 .هوخأو يرهوجلا ميهاربا لعفي ناك امك «سئانكلا مزلي ام

 ها:



 .(ها/ 117 ܝܝ ܨܐ فسويو «قيدصلا ܝܝ ܘܼܢ

 امأ .ريخلا يف همادختسا نكمي ذإ ؛:ةيطخ سيل هتاذ دح يف لاملاف

 وأ ءتاوهشلا ىلع هقافنإو ؛هيلع لاكتالاو «لاملا ةبحم يف يهف ةيطخلا

 .هيلإ ءارقفلا جاتحي تقو يف رربم الب ܘ ܠ

 :ناونعب اياتك ىردنكيللا :نسحتميلكا ةمالعلا رشت ةسانملا هذهبو

 .صلخب يذلا ينغلا لجرلا

 هاه



٠ 

 سرهف

 لوألا ءزجلا

 باتكلا ةمدقم ܝ .

 ١( كت) ايجولويجلاو ةقيلخلا مايأ-١

 ١( كت) ؟رونلا قلخ ىتم-؟

 ١( كت) ؟سمشلا نم ءزج ضرألا له-“

 (؟١١ كت) ناسنإلا قلخ لوح-؛

 (؟ :5 كت) سانلا تانبو هللا ءانبأ-ه

 (¥ :£܀ شأ) رشلا عناصو ريخلا عناص-5

 ("5 :¥¥ ول) ؟افيس يرتشي ' ىنعم ܐܝܙ

 (؟ ١8: كت) ميهاربا مهفاضتسا نيذلا ةثالثلا-

 (^ ٠١: وي) صوصلو قارس يلبق اوتأ نيذلا-9

 (ه ٠١: رخ) ءانبألا يف ءابالا بونذ دقتفأ-٠

 (8 ١5: ول) ملظلا ليكو ܣ ܠܘ - ) ܐ

 (*£ :؟؛4 تم) ليجلا كلذ ىضمو-١؟

 ١”( :) ' تم) سدقلا حورلا ىلع فيدجتلا- * ١

 () × ٠١: شي) ؟رشاي رفس وه ام-14

 (¥¥ :4 عأ) لواشل برلا روهظ- ) ܘ

 نيثالثلا لبق حيسملا- ܠ

 (؟” :ه يت١) رمخلا نم ليلق- | ¥

 (؟١و١٠ :% ور) نيطلاو ىراخفلا-

 () £ :) ) تم) حاورأ صمقت اذه له-4

 ٠ ول) ' ملظلا لام ' ىنعم- ١5: %(

 (*£ :¥¥* ول) ؟' مهل رفغا ' اذامل- ܐ

 راديق ءاميثانأ ءاثآ نارام ءهالس :تاملك يناعم-؟ ¥

 ܘ ) ¶



 *١ رم) توكلملا لوخدو ءاينغألا- ٠١: £¥(

 وي) اهيلإ اودعص ءامس يأ-"4 *: *١(

 (¥ :* كت) ؟ىنز ةيطخ ܬܢ ةيطخ ܐܬ - ¥ ܘ

 (¥ بع َّ ) £ كت) قداص يكلم لوح-"5

 ٠" اج) ةدايزب أراب نكت ال- ¥: ١5(

 *١( وي َّ ) £ رم) ؟اذوهي لوانت له-

 (¥ ܚܟ .١١بع) ؟ناميلسو نوشمش صلخ له-4

 (١١؟ ور «4 زم) اوئطخت الو اوبضغا ىنعم-“

 (44 :¥¥ تم) ؟ناصللا مأ صللا فدج له-“١

 ()4 :¥ ول) ؟نادمعملا كش ܐܬ

 ("4 ٠١: تم) ًافيس لب ....-"#

 (؟ :؟ رم) ؟ةقرس لبانسلا فطق له-*؛

 ١: ١8( اج) انزح ديزي املع ديزي نم-“ه

 () £-) 7١: تم) ؟لكلا ىواستي ܐܬܚ ܪ

 ١١( :5 تم) ؟دغلل يذلا ܟܳܐ انفافك انزيخ-“

 (25١.رس) ...ىتح توعلا نوقوذي ¥ ¥ /\

 ( ܚܢ َّ )£ تم) نامزلا ةياهن تامالع-"4

 (ه :"4 ثت) يبنلا ىسوم توم ربخ-4 ٠

¥ £ 

 ܘ ܙ

 ܘ £

 ܘ ¶

 ܕ ܟ

55 

 هه

1" 

1" 
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 \ ܙ

 ܢ ܟ

£ ¥ 

 \ ܘ

\ 

/ ( 

 م



 سرهف

 يناثلا ܨ ܝܒ

 باتكلا ةمدقم ܝ ܝ

 ؟ريسم مأ رّيخم ناسنإلا له-١

 ؟ناسنإلا هللا قلخ اذامل-؟

 ؟هللا توص وه ريمضلا ܢܐ

 هاياطخ ىلع هتبساحمو نونجملا- 4

 ؟ئطخي هدحو دسجلا له-ه

 ؟نيطايشلاو رشبلا جوازتي ܨܐܬ -

 ؟نينمؤملا ريغ يف سدقلا حورلا لمعي له-٠

 ؟سدقلا حورلا ذيمالتلا ذخأ ىتم-/

 ؟سلوبل ليجنإ دجوي له-1

 ؟هللا ءانبأ نحنو «هللا نبا حيسملا نيب قرفلا ام- ٠

 حيسملاو مدآ-١

 ؟عجولاب ةأرملا لبحتو ءلجرلا بعتي صالخلا دعب اذامل- ¥ ١

 ؟ةرشابم ةيطخلا دعب تمن مل اذامل- ١

 ؟مت دق صالخلاو تومن اذامل- | £

 حيسملا مد نم انفقوم- ١

 ؟هللا وهو تومي فيك- 75

 ؟هتوسان قرافي مل هتوهال امنيب .حيسملا تام فيك-١

 ايتسراخفالاو ةسينكلا يف حيسملا دسج-

 دحألاو تبسلا لوح-8

 ؟نمؤي مل وهو لفطلا دمعن اذامل- ٠

 ؟ةيدومعملا يف ددجت دقو ناسنإلا ئطخي اذامل- ١

 ؟ناسنإ نم ةكرب ذخؤت له- 5

 ه١

١0 

 ا

 ܙ ܙ |

 ܘ * \

| */\ 
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 ينثولا ثولاثلاب ىعدي امو ءيحيسملا ثولاثلا- ؟*

 ؟زيحتلا ينعي دسجتلا له- £

 طقف دوهيلل حيسملا له- ܘ

 ؟بالا نيمي نع سولجلا ىنعم ܐ ܠ

 ةيهلإلا ةعيبطلا ءاكرش ىنعم- ¥ ¥

 ؟ءاحيإلاب تمت حيسملا تازجعم له-

 ؟ةالصلاب تمت حيسملا تازجعم له-4

 ؟حيسملا توهال دض ناسنإلا نبا بقل له- ܐ ܀

 حاورألا ريضحت لوح-"١

 ؟ناطيشلا صلخي نأ نكمي ܐܬ - + ¥
 مهتوم دعب ةسينكلا مهيلع يلصت ال نيذلا-"*

 بلصلا لبق ةرفغملا-” £

 ؟بعتي هنأو يلصُي حيسملا نأ ىنعم ܐܚܬܘ



 سرهف

 ثلاثلا ءزجلا

 باتكلا ةمدقم

 ةريرشلا راكفألا ردداصم-١

 دنيحلا-؟

 براقألل روشعلا نم ىطعي له-"

 روشعلا عفدو لاملا يجايتحا - £

 لفطتلاو لوضفلا- ه

 مارح مأ لالح رذنلا اذه له-5

 ةيطخ لوأ-٠

 بكترت مل ةيطخ نع ةيلوؤسملا-/
 ةلودلا مأ ةسينكلا لمع ةيعامتجالا ةمدخلا-4

 ةيبعشلا يناغألا ماغنأب ليتارتلا- ٠

 راكفألا ةمواقم ةيفيك- ١١

 ءادعألا ةبحم-١1 ¥

 ةمعنلا رصعو ةبوقعلا- \ ¥

 ؟يدوهيك يدوهيلل ترص ىنعم ܐܝܘܒ ) £

 ؟لكاشملا جلاعت فيك-١ ܘ

 ؟يورتلا مأ ةعرسلا- 5

 ةينالعلا مأ ءافخلا يف-١١

 ةنادإلاو دقنلا- ١

 ؟عابت ܨ | ܚܐ | ܢ ܐܬ- |

 ؟ئطخت نأ نع كتكسمأ ىنعم ام- ٠

 ةجردلا يف ىواستت ال اياطخلا-١

 ةبوقعلا يف ىواستت الو
 ܘ ¥



 ءاضعألا لقن يف ةيحيسملا يأر-ح ¥

 ؟يلصن فيك- ¥ +

 بهاوملا بلط لوح-؟ 4

 ىلوألا ةليضفلا- ¥ ܘ

 نيسيدقلا ريس عابتأ- 5

 ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعمو ةنبهرلا- ¥ ¥

 ضرألا نوثري ءاعدولا-ح

 غارفلا تقو-49

 دادزيف ىطعي هل نم- ٠

 ةيقيقحلا ةوقلا رصانع-"١

 كدي وأ كنيع كترثعأ نإ -"؟

 ةطاسبلا- ٠”

 رمخلا نم ةيحيسملا فقوم- £
 هحامسو هللا ةدارإ-"ه

 ةرثعلا رامث-"5

 بعاتملاو ةيحورلا ةايحلا- * ¥

 هدودحو هانعمو لامكلا- \

 مهل رفغُي ملو اوفرتعا صاخشأ "9

 نييناملعلاو نابهرلا ةيناحور- ٠

 هتلاسر لامكإو حيسملا ديسلا- ١

 يتاذلا ربلا راكفأ-؛؟

 ؟تئج اذاملو ؟انأ نم- ±

 تايناطملا تاولص- & £

0" 
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 ¥ \ ܘ

\\ ¥ 

4 \/ ¥ 

 ¥ 4 ܀



 سرهف

 عبارلا ءزجلا

 باتكلا ةمدقم ܝ ܝ

 اهلمعو حاورألا-١
 ؟فرعت حاورألا له-؟

 دحأ هري مل هللا-*

 ؟احاورأ حاورألا رصبت فيك-4

 ربلا ليلكإ-

 ؟ميفاراسلا مه نم-5

 ةمعنلاب ناجم نيرربتم-٠

 ةيدوهيلا ةنايدلا لوح-/

 نيدقارلا ىلع ةالصلا-4

 ؟ناطيشللو رارشألل ةيدبأ دجوت له-٠
 ؟صالخلا يفو قلخلا يف هللا جاتحي له-١

 سدقلا حورلاب لسرلا ةقالع-١ ¥

 ؟تاذبنلا زيمأ فيك-١ ¥

 حيسملا توهال لوح-١ ؛

 ؟بكاوكلا ىلع ةايح دجوت له- ١5

 ةيآب لاؤسلا ىلع درلا-5

 سدقلا حورلا لوح ةلئسأ- |

 ؟ليئاربج كالملا وه سدقلا حورلا له-

 ؟رارسأ ةعبس اذامل- 9

 سانلا عيمجو رارسألا- ٠

 ؟رسلا متي زاجيإلا عم له- ١

 ايتسراخفألا رس يف لوحتلا تقو-5؟

 ܘ ¥ ¥

 م.

 ܡܢܟ

 ܡ ܆ £

 » , ܘ

 ܡ. ܪ

 ܡ ܆
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 + | ܐ
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| × 

 »ܙ ܙ

 ܝܨ
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 »¥ ܬ
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 ܚ

 ܚ
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 تويبلا يف ليدنقلا ةالص لوح-"*

 تاومسلا ددع-" £

 ؟ةسينكلا لوخد عيطتسي ناطيشلا له-_ ܘ

 كمسلا لكأو موصلا- 5

 ةيضرألا ةيبذاجلاو دوعصلا- ¥ \

 ؟بيلصلا اذامل- 7

 هتمحرو هللا لدع- 4

 ةيدومعملا ةداعإ ܆ܐ ܕܠ -

 ؟دوجسلل ثلاث ناكم كانه له-"١

 ؟ريخألا مويلا برتقاو هنجس نم قلطأ ناطيشلا له-*؟

 ؟تستنفدألا نويتبسلا مه نم-”*

 ؟ديدجلا دهعلا يف روخبلا لطبأ ܢܐܬ £
 ةسينكلا يف عومشلا-"ه

 بالا نيمي نع-“*

 اياطخلا نع ريفكتلا- ¥

 نوريملا لمع دعوم-

 ةيكريرطبلاو ريدلا نيب نوريملا-4
 ؟نواليلاغلا وه امح ٠

 ؟لمحلا نابرق عضوي نيأ-١
 ؟يداعلا نابرقلا عزوي ىتم- £ ¥

 ةكربلا ةمقل عيزوتو سامشلا- ؛*

 لوانتلاو ةسمامشلا- £ £

 ؟سأكلا لواني نأ سامشلل نكمي له- ؛ه

 حينتملا سامشلا ةفز- 5

 لوانتلا تقو يف ظعولا- £ ¥

 جاوزلاو عافرلا دحأ- /\

 ܘ ܪ

 م

5" 
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5216 

 ما:

 +( ܙ
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 »¥ ܨ

 ܝ
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 ¥" /\ ܀



 ؟لكيهلا ىلإ ةأرملا لخدت ال اذامل- 4

 ثماطلا ةأرملا لوح- ٠

 ؟ءعارذعلا بوطن اذامل- ١

 ءارذعلا دسج ةمارك لوح- ¥

 ؟ةايحلا باب ءارذعلا له-ه ¥

 ةيناقحلا ةمركلا تنأ-ه £

 روس ءارذعلا- هه

 ؟سورع ءارذعلا له- ¢

 ܐܢܐ تخأ ءارذعلا له-ها/

 ؟فرعت ءارذعلا تناك له- /

 ؟دسجلاب ةوخأ حيسملا ديسلل له-4

 تاباصيلأل ميرم ةبارق-٠

 ܘ ¥

¥ )× 

 م/م

 ¥ ܘ

4 )× 

 ܡܓ

 راكب



 ܀

 سرهف

 سماخلا ءزجلا

 4١١ باتكلا ةمدقم ܝ ܝ

 4 ةالصلا ءانثأ ركفلا دورش-١

 £ ) £ تيبلا يف ةالصلا لوح-"؟

 £ ) هجالعو هبابسأ ةالصلا يف روتفلا-*

 4« مغنو نحلب ةالصلا- 4

 2 نوسيلايريك ءانثأ تالمأت-ه

 £ ¥ ܐ ؟يىلض) ܐܫܦ ܟ

 £ ܙ ܟ ةرتوتملا باصعألا-٠

 0 ؟مارح تايبنجأ نم جاوزلا له-/

 ܨ( ال مأ مسقلا ذفنأ ܐܬ -

 ; }ܟ روشعلاو روذنلا- ٠٠

 44 ؟توملا دعب ةبوت كانه له-١١

 عمو انايحأ ناطيشلا أدهي له -5

 ܨ ارش دجأ ءاريخ مهعم لعفأ-١*

 444 ؟ابذك ربتعي قئاقحلا ضعب ءافخإ له- £ ١

 £ £ ¥ قورسملا در- \ ܘ

 £ £ هتيب لهأ ناسنإلا ءادعأ- 5

 £ ܘ ܙܐ ةماقلاو ةمكحلا يف ܟ ܵܦܢܸܢ ~ ) ¥

 ¿ ܘ ܟ ةبوقع ضرم لك له-
 £ ܘ ܪ اوكلهو تازجعم اوعنص- 6

 2 فوقولاو ليجنإلا ةءارق- ٠

 £ \ ܘ ؟ةيدبألا رانلاب حورلا بذعتت فيك-"١

 £ \ ܪ ةدافتسالاو تالحرلا- ¥

 ܘ ¥ ܘ



 ةسينكلا سلجمو ةأرملا- ¥ *

 فيفخلا لمحلاو قيضلا قيرطلا-" £

 جاوزلا نالطب- ¥ ܘ

 ةمكاحملاو مكحلا- 5

 ةكربلاو رقفلا- ٠"

 ؟هقراسل نهاكلا لعفي اذام-ح \

 ةكئالملا طوقس-4

 ةقيضلا نيم بره ܨܘ ܟ

 قداص يكلم وه ܨ ܝܐ ܐ

 لمأتلا تالاجم-“؟

 ةفرعملاو ناميإلا-""*

 رسو رس نيب قرفلا-" 4

 براقألا حاحلإل ةلماجم رطفي-*ه

 ةرطابألاو ناميإلا- "*

 حورلا صلختو دسجلا كلهي - ¥ \

 ؟ةاروتلا بتاك ىسوم له-

 اهعاونأو مالحألا 9

 ؟مارح ىنغلا له- £

 ܘ ¥ ܪ
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 £ \ ܆

 £ \¥ )ܐ

¥ ¥ £ 
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 £ /\ ܆
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 £ / ܘ



 0 نيدوام- اهولا راذ تاروشتم

 :سادقألا ةرانم ١ :ينابرسلا تارتلا ةلسلس ١(
 .يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ رام :فيلأت بادآلاو مولعلا خيرات يف روثنملا ؤلؤللا ١

 .يواجج مانهب سويسينويد رام :ةمجرت :(5 و ܘ ط) ةينايرسلا
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :ميدفت مارفأ سويطانغا رام كريرطبلا :فيلأت

 ١ ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات ١ £ .موصرب لوالا
 ¥ ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات 65 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت
 ¥ ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات 7 :(١ط) ةكرابملا ةنيدملا اهرلا
 .نوعمش ابيلص سويروغيرغ رام : ةمجرت .لاغيس كيرا : .فيلأت
 :ميهاربا ادحوي سويروغيرغ رام ميدقت .اربج ميهاربا فسوي : ةمجرت
 :يناملا  ينايرس سوماق ١ .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 .ناغود نوتاخ : فيلأت | :مارآو ىونين توص ܓ

 مفلا يبهذلا انحوي سيدقلا تاظع نم تاراتخم 7 .اكاس قحسا قارطملا ܐ 30
 .فسوي سقلا ابانرب سويطالم رام :ةمجرت .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت
 :ةيكحملا ددص لهأ ةغل يف ةيمارآلا اياقب 11 :(١ط) ةتسلا مايالا
 .ةكرابم سويناطم لضاف :فيلأت .يواهرلا بوقعي رام : فيلأت
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :ميدفت .نوعمش ابيلص نارطملا : ةمجرت

 ةيروسلا ىرقلاو ندملا ءامسأ يف ةينايرسلا لوصألا ٠ :ويهازبا ܐܢܳܫ نا رطملا 4 ܢܡ
 .بويأ موصرب يروخلا :فيلأت :(¥ و ١ ط) ةطونلاب وزاك ثيب
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :ميدفت .ثلاثلا بوقعي كريرطبلا :توص

 .ردنكسا يرون : طيونت
 : ةبباتك تاسارد ةلسلس )١( 3 انكون نارطملا :ميدقتو دادعا
 .(ءازجأ ") ديدجلا دهعلا ىلا لخدملا ١ :ةينايرسلا ةيكاطنا ةرانم
 .ديدجلا دهعلا يف ةيوغلو ةيتوهال تاسارد ܬ .موصرب مارفأ كريرطبلا : فيلأت
 .ليجنالا تاملكل ةيحورلاو ةيتوهاللا تالولدملا ܢܘ :عيهاربا انخوي نارطملا ©: . .ميدقت

 .ديدجلا دهعلا باتك يف سوغوللا 5 :يجورسلا بوقعي رام دئاصن ¥
 .سورضوات سيروم .د : فيلأت ܝ
 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت ل وا لاا بح

 :ةسور ةلاسر ريشفت دا .سقرم رام ريد تاطوطخم سراهف ܝ

 .يبيلصلا نبا بوقعي سويسيئوبد رام | ١ .نارفعزلا ريد تاطوطخم سراهف ٠-
 .اكاس قحسا سويريوس رام :ةمجرت :ةيدايرس تاطوطخم سراهف
 .ينابلود انحوي سونيسكليف رام :فيلأت
 3111 ܡ تاسارد ةلسل )¥( .ميهاربا انحوي نارطملا 5 ميدقت

 ١١ اا 1 :(يبرع  ينايرس سوماق) بابللا 20 1
 .يحادرقلا ليئاربج يتابالا : فيلأت ١ ةينايرسلا ةينمرألا ةيفاقثلا تاقالعلا-

 :(قرشملا ءادهش) .هيهاربا انهوم نارطعلا ± ܘܢܦܠܬ
 .نايسوردب ريد نويل .د : فيلأت :ينايرس  يبرع سوماق 1١

 .نايجارس صوغوب روتكدلا : ميدقت .دارم ليئاخيم سقلا : فيلأت
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ :لخدملا .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :ةينايرس تاقاط - ؟

 .اكاس قحسا سويريوس :فيلأت
 واربا انحوي سويروغيرغ :ميدقتو دادعا



 :ةينايرسلا ةيفاقثلا زكارملا -"
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ:فيلأت

 :روذجو ةلاصأ نايرسلا - £

 نيهاش سجرج سويروغيرغ :فيلأت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ :ميدقتو دادعإ

 :يشبحلا ىسوم رام ريد ܘ

 دادح دوبع :فيلأت

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ :ميدقتو دادعا

 :يناثلا باتكلا  يتنيروأ ورب 7
 .ردنكسا زئاف .د : ةمجرت

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ةعجارم

 :ثلاثلا باتكلا ܚ يتنيروأ ورب 4
 .افيصن تيدوأ : ةمجرت

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ةعجارم

 :ةريخالا ةلفاقلا ١٠

 .قمان فسوي : فيلأت
 ܝ
 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :لاجرو ثادحأ  خزآ ١ انعم هللا ةلسلسا(# )

 .اياده سايلا .د و سقلا فسوي :فيلأت يحبتسملا ميلعتلاو

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :يتوهاللا راوحلا 1١

 يجقارط يروخ ليسرام :ةمجرت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :دادعإ
 ܘܒ “١

 :ܐ̈ܘܠܥ :١4

 سايلا يسدقم (وحند) ساطغ :فيلأت

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ : ميدقت
 :ةرثعبم ةينايرس تاطوطخم عم ةلوج 1

 ينازحبلا دحألا دبع سقلا فسوي :فيلأت

 (* و " و ١ط ) نمؤملا قيفر - )

 ("و ¥ ܨ )ܬܘ ) انلجأل اولص 7

 :( )ܐܟ ) نايرسلا دجم ̈ )

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 :( ١ط ) ةينايرسلا ىقيسوملا 4

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 :( ا١ط ) هللا لجر ٠

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 :() ܆ و 4 و ^ ط) ةيحورلا ةفحتلا ¥ ܐ

 .موصرب مارفأ كريرطبلا ; فيلأت
 :رصيقل امو هلل ام - ¥ ¥

 يروخلا اموت :فيلأت

 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقت
 :سادقلا ةمدخ ¥ ¥

 .ميهاربا انحوي نارطملا :دادعا

 (* ط) انمحرا براي ܝ £

 :ܐܙܪ| نمو ܐ̈ܝܒܓ ܙܘ
 ܝܢܐܒܠܘܕ . ܝ . ܦ ܝܪܡ :ܕܝܒ

 ܐܐܒܩ ܐ . ه ܝܪܡ :ܕܝܒ . عم

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت

 ( ¥ ܨ ١ط)) ليئونامع ١

 ( ' و ١ط ) حلاصلا ءاجرلا ¥

 ( ¥ و | ܘ ) هللا لمح ¥

 ( ' و )ܬ ) حلاصلا يعارلا 4

 ملاعلا رون ܘ
 ةايحلا زبخ ܝ

 (_"واط) عوسي ةايح ܐ

 ( ' ܨ ا١ط) نربح عوشي- ¥
 ( ' ܨ ܐܬ ) نربس عوشي ̈

 :انتاروشنم نمو هز

 :( ١ط ) تانوقيالا برحو نايرسلا ١

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 ةينايرسلا رداصملا يف فهكلا لهأ ١

 :يهلالا دسجتلا ةديقع

 .صاويع لوالا اكز سويطانغا
 :ةيمارآلا كلامملا 4

 .نوعمش ابيلص سويروغيرغ

 :ءازجأ (5)ةراضحو ناميا نايرسلا ܘ
 .اكاس قحسا سويريوس

 ينايرسلا راوحلا 5

 يجقارط يروخلا ليسرام : ةمجرت
 ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقتو دادعا

 :لوألا باتكلا يتنيروأ ورب ¥

 .قرزأ ليشيم : ةمجرت

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ةعجارم



 :مالسالاو ةبورعلا ¥

 .روبج جروج .د : فيلأت
 (¥ ط) يدومعلا ناعمس رام ةسينك ¥ ¥

 .راجح هللا دبع :فيلأت

 ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت
 :خيراتلا ܬܢܝ ¥

 ايليا انح ناهرب :دادعإ

 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقت

 :نيهاش ةدوع "<

 اقول ردنكسا .د :فيلأت
 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقت

 :اوجهتبا ءاجرلابو اوهجوت هللا ىلإ
 تسب .ف ساموت :فيلأت

 يجقارط يروخ ليسرام :ةمجرت
 :(يجقارط يركش ونوفلملا) يبرملا ١

 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعإ

 :دحاولا ناميإلل ةكراشم وحن + ¥

 ماظنلاو ناميإلا ةنجل :دادعإ

 ينايرس قزار :ةمجرت
 :نارطم تايموي ܫ

 .يواهرلا بويأ  زونكلا ١

 .يلطربلا بوقعي سويريوس رام ܚ زونكلا ܝ"
 .لافود سنبور :ينايرسلا بدالا خيرات 2

 .هيبرعلاب لوهجملا يواهرلا خيرات ܝܬ
 .ةيبرعلا مجاعملا يف ةينايرسلا ظافلألا

 لئاسرلاو لوسرلا سلوب لئاسر ريسفت 1
 .(ةينايرسلا نع ةمجرت) ةهعماجلا

 (ةيقلخلا بادآلا ةفسلف) نوقيثيالا ܝ
 يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ رام

 رارسألا يف راتخملا ܝ
 ينابلود انحوي سونيسكليف رام

 .ناميإلا 4
 _ . يجبنملا سونيسكليف رام.
 ةينوكسملا ةكرحلاو نايرسلا ٠

 _ ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام
 ةلودلل ةيفاقثلا ةايحلا يف نايرسلا رود ١

 ١/ - ܐ ¥ نانرقلا/ ايكيليك يف ةينمرألا
 ينابرلا لاثملا ١ مانهب سقلا سجرج نارطملا تايموي
 (يعداربلا بوقعي رام سيدقلا) ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعإ

 ينابلود انحوي سونيسكليف رام ةراهطلاو ةبوتلا ةايح 1 £
 ١ ١7ج يتوهاللا راوحلا ١ نيطايشلا بورح
 هينايرسلا رداصملا يف هينوناق تاسارد ١ £ (ةينايرسلاب) ناميإلا ةايح

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ثلاثلا هدونش ابابلا :فيلأت

 :نيدرام كسان ينابلود ¥ ܘ

 .ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 سانلا ةلئسأ عم تاونس ܠ

 ثلاثلا هدونش ابابلا ةسادق :فيلأت
 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعإ

 رس سس و سس هسا ا ااا

 ا بسسس ب بس سس ساب كبك

 ܘ ¥ 8



 بيرألا_ اب بفقلاعباطم

 ܢܘ ܢ
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 لال ةروكشم ابا هتسسا اق
 ةيسقرملا ةزاركلا | ܟܕ ةيئردكسالا باج

 ميدتو دادعإ

 مما اضصوي سوبر وغير أم
 اهعباوتو ܢܝ ܐܝܣ تلوبورتم


